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Γλωσσάρι στοιχηματικών κανόνων: 

 

- Αναβολή ή Ακύρωση ή Ματαίωση γεγονότος. Η μη διεξαγωγή ενός γεγονότος κατά την επίσημη ημερομηνία 

που είχε καθορισθεί από την Διοργανώτρια αρχή να διεξαχθεί. 

- Ανώτατο όριο πληρωμής: To μέγιστο καταβαλλόμενο κέρδος ανά στοίχημα ή αριθμό ίδιων στοιχημάτων ή 

παρόμοιων στοιχημάτων ή/και κατά πελάτη ή/και κατά ομάδα πελατών ανά ημέρα. 

- Απόδειξη Καταχωρημένου Δελτίου Στοιχήματος ή Απόδειξη Στοιχήματος. Έντυπο που περιέχει τις επιλογές και 

οδηγίες του πελάτη που θεωρείται και απόδειξη των εν λόγω καταχωρήσεων. 

- Απόδειξη Πληρωμής: Το έντυπο που περιέχει πληροφορίες σχετικές με το πρακτορείο και το κερδηθέν ποσό 

από στοιχηματισμό. 

- Απόδοση (τιμή) σημείου (επιλογής). Αριθμητικός συντελεστής ο οποίος καθορίζεται από την OPAP SPORTS LTD 

για κάθε σημείο. 

- Γεγονότα - Γεγονότα (Αθλητικά και μη) που προσφέρονται για στοιχηματισμό σε Διαγωνισμούς παιχνιδιών 

στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης. 

- Δελτίο Αποδόσεων ή Πρόγραμμα. Κάθε διεξαγωγή παιχνιδιού που περιλαμβάνει ένα σύνολο γεγονότων και 

διαρκεί ορισμένη χρονική περίοδο. Το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο είτε σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική 

μορφή στο διαδίκτυο ή στα τερματικά που βρίσκονται στα πρακτορεία. 

- Δελτίο Συμμετοχής. Μηχανογραφημένο δελτίο συμμετοχής στα παιχνίδια στοιχημάτων. 

- Παιχνίδι Στοιχημάτων ή Παιχνίδι Στοιχημάτων Προκαθορισμένης απόδοσης, (όπου η απόδοση κερδών είναι 

γνωστή στους παίκτες πριν στοιχηματίσουν). Τα στοιχήματα βασίζονται σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα (για 

παράδειγμα Formula 1, ποδοσφαιρικοί αγώνες, αγώνες καλαθοσφαίρισης, διεθνείς αγώνες αντισφαίρισης και 

άλλα αθλητικά γεγονότα), καθώς επίσης και σε γεγονότα, η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή 

στοιχήματος. 

- Πρακτορείο ή Σημείο Πώλησης: Εξουσιοδοτημένα, φυσικά σημεία στοιχηματισμού.  

- Σημείο ή Επιλογή. Πιθανή έκβαση γεγονότος, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν κάθε γεγονός προς 

στοιχηματισμό. 

- Στάνταρ. (Banker) Επιλογή σε Γεγονός που πρέπει να περιέχεται υποχρεωτικά σε όλες τις ζητούμενες στήλες 

ενός συστήματος. 

- Στήλη: Επιλογή ζητούμενων γεγονότων και ενός σημείου για κάθε γεγονός 

- Σύστημα: Κωδικοποιημένος τρόπος ανάπτυξης στηλών, κατά τον οποίο οι επιλεγμένοι αγώνες σχηματίζουν 

στήλες ανά συγκεκριμένο αριθμό ζητούμενων αγώνων. 

- Τερματικό: Μηχανή διεκπεραίωσης στοιχημάτων που βρίσκονται στα εξουσιοδοτημένα πρακτορεία της OPAP 

SPORTS LTD.  
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1Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
1. Είναι οι Γενικοί Κανονισμοί Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της Εταιρείας OPAP SPORTS 

LTD (που για τους σκοπούς των παρόντων κανονισμών θα ονομάζεται η “Εταιρεία”) και ισχύουν για όλες τις 

περιστάσεις. Επιπρόσθετα, οδηγίες που αναγράφονται στο Πρόγραμμα της Εταιρείας ή ανακοινώνονται μέσω 

του Τύπου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. Ιστοσελίδα Εταιρείας www.opapsports.com)  ή ειδοποιήσεις που 

θα αναρτώνται από καιρού εις καιρό στα πρακτορεία στοιχημάτων της Εταιρείας και θα αφορούν τα 

προσφερομένα παιχνίδια θα αποτελούν μέρος των κανονισμών, εφόσον ληφθεί εκ των προτερων έγκριση από 

ΕΑΣ. 

2. Η συμμετοχή των παικτών στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης είναι ελεύθερη σε όσους 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης εκ μέρους τους 

αποδοχής των Γενικών Κανονισμών Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της Εταιρείας 

(Στοιχηματικών Κανόνων της OPAP SPORTS LTD), των ανακοινώσεων της Εταιρείας, των ειδικών όρων και 

προϋποθέσεων που θέτει για τον σκοπό αυτό κάθε φορά η Εταιρεία, των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

των κανονισμών και οδηγιών της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. 

3. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διορθώνει καταφανή λάθη ή/και να ακυρώνει δελτία ή/και να παρακρατεί 

κέρδη από στοιχήματα που δεν ικανοποιούν ως BONA FIDE (δηλαδή δεν έχουν τεθεί με καλή πίστη και/ή με 

σκοπό παραβίασης οποιουδήποτε κανονισμού).  

Παράδειγμα είναι περιπτώσεις που υπάρχουν αποδείξεις για ύποπτο αγώνα/γεγονός (αμφισβητείται η 

ακεραιότητα του γεγονότος) ή όπου υπάρχει υποβολή επαναλαμβανόμενων στοιχημάτων για παράκαμψη του 

κανονισμού για τα μέγιστα καταβαλλόμενα κέρδη. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 

ολοκληρώσει οποιεσδήποτε έρευνες θεωρήσει αναγκαίες ή να αναμένει την ολοκλήρωση διεξαγόμενης 

έρευνας από αρμόδιο σώμα  πριν την πληρωμή οποιουδήποτε στοιχήματος.  

Η Εταιρεία επιπρόσθετα διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει ποινικές κυρώσεις κατά οποιουδήποτε Πελάτη 

εμπλεκόμενου σε απάτη ή εγκληματικές πράξεις. 

4. Τυπογραφικά λάθη σε δελτίο αποδόσεων ή οποιοδήποτε ενημερωτικό ή άλλο υλικό που εκδίδεται ή/και 

δημοσιεύεται από την Εταιρεία, τα οποία είναι πρόδηλα και πασιφανή δεν θα δεσμεύουν την Εταιρεία.  

Ειδικότερα στην αναγραφή των αποδόσεων που πληρώνει η εταιρεία, σαν πασιφανές λάθος θα θεωρείται ένα 

προφανές σφάλμα που συμβαίνει όταν οι τιμές είναι ουσιαστικά διαφορετικές από αυτές που ήταν διαθέσιμες 

στην γενική αγορά, την στιγμή που το στοίχημα τοποθετήθηκε ή η απόδοση είναι τουλάχιστον κατά 50% 

ψηλότερη από το μέσο όρο αποδόσεων που δίνουν τουλάχιστον τρείς ευρωπαϊκές εταιρείες στοιχημάτων για 

το ίδιο στοίχημα ή συνδυασμό στοιχημάτων. Πριν την έναρξη ενός γεγονότος, Σε-Εξέλιξη (Live betting) ή μετά 

το γεγονός, όταν ένα προφανές σφάλμα εξακριβωθεί, οποιαδήποτε στοιχήματα θα ισχύουν με τη διορθωμένη 

τιμή της Εταιρείας, εκτός αυτών όπου το αποτέλεσμα ήταν ήδη γνωστό όταν το στοίχημα τοποθετήθηκε, με 

αποτέλεσμα να είναι άκυρα. 

5. Προφανές Σφάλμα - Μέγιστα Κέρδη - Το μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να κερδηθεί για ένα τοποθετημένο 

στοίχημα, όπου υπάρχει ένα Προφανές Σφάλμα και μια διορθωμένη τιμή, είναι €10.000, εκτός κι αν το 

αναμενόμενο ποσό κέρδους του αρχικού στοιχήματος ήταν μεγαλύτερο από €10.000. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

το ποσό κέρδους από το τοποθετημένο στοίχημα στη διορθωμένη τιμή, θα ισούται με εκείνο του αρχικού 

στοιχήματος, με οποιοδήποτε υπερβαίνον ποσό να θεωρείται άκυρο. 

6. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους  ή να επιβάλει πρόσθετους όρους σχετικούς με τη 

συμμετοχή των Παικτών στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης που προσφέρει και την 

επέκταση ή αλλαγή των παρεχόμενων υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή. Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα 

http://www.opapsports.com/
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ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσης τους. Η αποδοχή των τροποποιήσεων θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε 

από τον πρώτο στοιχηματισμό μετά την ανανέωση των όρων. Νοείται ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα 

τυγχάνουν πρώτα της έγκρισης της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.  

7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμφωνεί με την τροποποίηση των Κανόνων, υποχρεούται να απέχει από τη 

χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας. 

8. Η Εταιρεία εποπτεύεται από την διοικητική Αρχή με την επωνυμία "Εθνική Αρχή Στοιχημάτων" 

www.nba.gov.cy/ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
Η συμμετοχή στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης γίνεται στα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης  

(Πρακτορεία) του δικτύου της Εταιρείας μέσω ειδικών τερματικών μηχανών, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το 

Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα της Εταιρείας για την πραγματοποίηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο (on 

Line σύνδεση). Η συμμετοχή στα παιχνίδια γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων, είτε με δελτία 

συμμετοχής, τα οποία διατίθενται για το σκοπό αυτό αποκλειστικά από την Εταιρεία, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο με 

απευθείας καταχώρηση των προβλέψεών τους στις ειδικές τερματικές μηχανές και την επικύρωσή τους  με την έκδοση 

απόδειξης στοιχήματος.  

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 
1. Τα γενικά χρονικά πλαίσια κατάθεσης και αποδοχής στοιχημάτων ορίζονται με έναρξη από την στιγμή 

ενεργοποίησης στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας, της δυνατότητας αποδοχής στοιχημάτων 

για γεγονότα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα και μέχρι την έναρξη ή/και μέχρι ορισμένο από την 

Εταιρεία χρόνο πριν την καταχωρημένη ημερομηνία και ώρα έναρξης του κάθε γεγονότος. 

2. Στοιχήματα γίνονται δεκτά εντός της περιόδου διεξαγωγής της διοργάνωσης μέχρι τη λήξη και μέχρι ορισμένο 

από την Εταιρεία χρόνο πριν την καταχωρημένη ημερομηνία και ώρα έναρξης του πρώτου χρονικά 

διεξαγόμενου γεγονότος από το σύνολο των γεγονότων που έχει επιλέξει ο πελάτης. Τα "Δελτία Συμμετοχής" 

κατατίθενται από τους παίκτες στα εξουσιοδοτημένα πρακτορεία της Εταιρείας κατά τις ημέρες και ώρες 

λειτουργίας τους και μόνο μέσο του εγκεκριμένου τερματικού που εκδίδει την νόμιμη απόδειξη στοιχήματος. 

Έγκυρη απόδειξη θεωρείται αυτή που περιέχει και τον μοναδικό αριθμό Barcode αυτού. 

3. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή οποιουδήποτε στοίχηματος. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
1. Έγκυρα αποτελέσματα θεωρούνται τα αποτελέσματα που καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα της 

εταιρείας. 

2. Τα αποτελέσματα των προσφερόμενων στο Πρόγραμμα γεγονότων, σε περίπτωση αναβολής, ματαίωσης, 

διακοπής ενός ή περισσότερων γεγονότων για τα οποία έχουν γίνει δεκτά στοιχήματα πριν την γνωστοποίηση 

και καταχώρηση στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα της εν λόγω μεταβολής, διαμορφώνονται με βάση τα 

προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ 
1. Το αίτημα ακύρωσης "Απόδειξης Στοιχήματος" που έχει καταχωρηθεί, ανήκει στην Εταιρεία η οποία εξετάζει 

προς τούτο κάθε διαθέσιμο στοιχείο. 

2. Η ακύρωση στοιχήματος πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ακύρωσης Απόδειξης 

Στοιχήματος" , όπως έχουν ορισθεί από την Εταιρεία, εντός πέντε (5) λεπτών της ώρας από την ολοκλήρωση 

της συναλλαγής επικύρωσης του στοιχήματος. Η ακύρωση πραγματοποιείται πάντα από το ίδιο μέσο 
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αποδοχής στοιχημάτων, από το οποίο αυτό επικυρώθηκε και υπό την προϋπόθεση ότι κανένα από τα γεγονότα 

επιλογής του πελάτη δεν έχει ξεκινήσει. 

3. Κατά την ακύρωση “Απόδειξης Στοιχήματος" ακυρώνονται όλες οι στήλες που το αποτελούν και η αξία τους 

επιστρέφεται στον πελάτη. Μετά την παρέλευση του απώτερου χρόνου στοιχηματισμού (εντός πέντε (5) 

λεπτών της ώρας από την ολοκλήρωση της συναλλαγής) έστω και ενός από τα γεγονότα που έχει επιλέξει ο 

πελάτης, η αίτηση ακύρωσης δεν γίνεται αποδεκτή. Επιπρόσθετα αίτηση ακύρωσης δεν γίνεται αποδεκτή αν 

έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στις αποδόσεις ή αν υπάρχουν φραγμένοι αγώνες, έστω και σε ένα από τα 

γεγονότα που έχει επιλέξει ο πελάτης ή κάποιο από τα γεγονότα επιλογής του πελάτη έχει ξεκινήσει. 

4. Δεν επιτρέπεται η ακύρωση “Απόδειξης Στοιχήματος” στην οποία περιλαμβάνεται έστω και μια επιλογή από 

Σε-εξέλιξη γεγονός (Live Betting). 

5. Εάν κατά την προσπάθεια ακύρωσης “Απόδειξης Στοιχήματος", για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή με 

αυτόματο τρόπο η αναγνώριση της από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα, τότε η ακύρωση δεν 

πραγματοποιείται και η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για το γεγονός αυτό. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ 
1. Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία σημεία πώλησής της ή από 

οποιοδήποτε συνεργαζόμενο οργανισμό υποδείξει η Εταιρεία. Νοείται ότι σε περίπτωση που η άδεια 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου διακοπεί ή λήξει, η πληρωμή κερδισμένων δελτίων θα διευθετείται από την 

Εταιρεία. 

2. Η πληρωμή κερδισμένου Στοιχήματος μπορεί να γίνει μόνο με την παρουσίαση  της "Απόδειξης Στοιχήματος" 

που έχει εκδοθεί από το τερματικό του μηχανογραφικού συστήματος της Εταιρείας. Η επαλήθευση και 

πληρωμή  πραγματοποιείται μόνο μέσω της ίδιας τερματικής μηχανής, από την οποία αυτό καταχωρήθηκε στο 

κεντρικό σύστημα της Εταιρείας και/ή μέσω του ιδίου Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου από τον οποίο αυτό 

καταχωρήθηκε στο κεντρικό σύστημα της Εταιρείας. 

3. Κάθε κέρδος καταβάλλεται πάντοτε στον κομιστή  της «Απόδειξης Στοιχήματος» που κερδίζει και χωρίς την 

επίδειξή της , αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης. 

4. Η επιτυχία των προβλέψεων των παικτών επαληθεύεται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα που 

καταχωρούνται με επιμέλεια της Εταιρείας στο Κεντρικό Μηχανογραφημένο Σύστημα για κάθε γεγονός που 

περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τους επίσημους κανονισμούς 

διεξαγωγής που το διέπουν. 

5. Το μέγιστο κέρδος είναι διαφορετικό ανάλογα με το είδος στοιχήματος και είναι ευθύνη του πελάτη να τα 

γνωρίζει όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 για να στοιχηματίζει ανάλογα. 

6. Η Εταιρεία δύναται να δεσμεύσει την πληρωμή κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις, που κατά την 

κρίση της, στοιχειοθετείτε πιθανότητα είσπραξης του κέρδους από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, αναφέρονται οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής αποδεικτικού συμμετοχής (Απόδειξης 

στοιχήματος). 

7. Σε περίπτωση απώλειας, ολικής ή μερικής καταστροφής ή αδυναμίας εντοπισμού ή ανάκτησης κερδίζοντος 

"Απόδειξης Στοιχήματος", ο πελάτης μπορεί να αξιώσει καταβολή κέρδους ή αποζημίωση από την Εταιρεία 

υποβάλλοντας γραπτό αίτημα προς την Εταιρεία μέσω καθορισμένων εντύπων, εντός 6 ημερών από την 

καταχώρηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας.  Η 

έγκριση του αιτήματος για καταβολή κέρδους στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται μόνο αν ο αιτών έχει 

δώσει όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην «Απόδειξη στοιχήματος» έτσι ώστε να γίνει δυνατός ο εντοπισμός 

της «Απόδειξης στοιχήματος» στο Μηχανογραφημένο σύστημα της Εταιρείας. Η καταβολή του κέρδους μπορεί 

να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παρέλευση των 28 ημέρων. 
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8. Οποιοδήποτε στοίχημα έχει κερδίσει μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι και είκοσι οκτώ (28) ημέρες από την 

ημερομηνία λήξης του τελευταίου γεγονότος που συμπεριλαμβάνεται στην "Απόδειξη Στοιχήματος". 

Οποιοδήποτε στοίχημα δεν εξαργυρωθεί κατά την διάρκεια των είκοσι οκτώ (28) ημερών θα θεωρείται από 

την Εταιρεία ληγμένο και άνευ αξίας. Εκτός από ορισμένες περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει εξέταση 

παραπόνου από την Αρχή 

9. Η "Απόδειξη Στοιχήματος" θεωρείται ότι έχει εξαργυρωθεί και η Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη 

έναντι του πελάτη εάν τούτη έχει τύχει επεξεργασίας από την τερματική μηχανή και σαν αποτέλεσμα έχει 

επικυρωθεί για αποπληρωμή ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί “Απόδειξη Πληρωμής” με την ένδειξη “winning ticket 

paid”. Είναι ευθύνη του πελάτη να ελέγχει ότι έχει εισπράξει το κερδηθέν ποσό κατά την εξαργύρωση της 

"Απόδειξης Στοιχήματος". 

10. Εάν κατά την κρίση της Εταιρείας υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις, ότι από οποιονδήποτε πραγματοποιήθηκαν 

ενέργειες που αποσκοπούσαν στον καθορισμό της έκβασης γεγονότος κατά παράβαση των διατάξεων και των 

επίσημων κανονισμών διεξαγωγής που διέπουν τέτοια γεγονότα, ή ακόμη εάν υπάρχουν ενδείξεις, σύμφωνα 

με τις οποίες αμφισβητείται η αξιοπιστία διεξαγωγής γεγονότος, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει την 

πληρωμή κερδών, μέχρι την ολοκλήρωση σχετικής έρευνας από τις αρμόδιες αρχές ή/και μέχρι την τελική 

διαπίστωση της ύπαρξης παράβασης ως ανωτέρω. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι 

ισχύει οτιδήποτε από τα ως άνω περιγραφόμενα, τα σχετικά στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και ισχύουν οι 

σχετικοί κανονισμοί. 

11. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των συμμετοχών που έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Μηχανογραφικό 

Σύστημα και διασφαλισθεί, αποτελούν το μόνο αποδεικτικό στοιχείο για την αναγνώριση κέρδους και σε 

περίπτωση διαφοράς, υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου. Η απόδειξη στοιχήματος 

χρησιμεύει για να αποδεικνύει την οφειλόμενη, σε περίπτωση κέρδους, πληρωμή και μόνον εφόσον συμφωνεί 

απόλυτα με τα στοιχεία που έχουν διασφαλισθεί. 

12. Το “Δελτίο Συμμετοχής” χρησιμεύει μόνο για την καταχώρηση των προβλέψεων του συμμετέχοντα στο 

κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδεικτικό συμμετοχής. 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 
1. Το “Μέγιστο Καταβαλλόμενο Ποσό Κέρδους” ανά “Απόδειξη Στοιχήματος”, είτε αφορά σε έναν είτε πολλούς 

συνδυασμούς, ορίζεται από την Εταιρεία στο Παράρτημα 1 των Γενικών Κανονισμών Παιχνιδιών Στοιχημάτων 

Προκαθορισμένης Απόδοσης της Εταιρείας.  

2. Τα “Μέγιστα Καταβαλλόμενα Ποσά Κέρδους” όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1 των Γενικών Κανονισμών 

Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της Εταιρείας ισχύουν για κάθε πελάτη ξεχωριστά ή για 

ομάδα πελατών που ενεργεί συλλογικά, για στοιχήματα που περιέχουν τις ίδιες επιλογές ή παρόμοιες 

επιλογές, συμπεριλαμβανομένων σειρών στοιχημάτων σε διαφορετικό εύρος τιμών ή/και διαφορετικής 

ημέρας κατάθεσης, ανεξάρτητα αν έχουν κατατεθεί σε διαφορετικά σημεία πώλησης (πρακτορεία). Εάν η 

Εταιρεία έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι αριθμός στοιχημάτων έχει κατατεθεί σύμφωνα με τον τρόπο που 

περιγράφεται πιο πάνω η Εταιρεία δικαιούται για το σύνολο των κερδιζόντων δελτίων στοιχημάτων των 

περιπτώσεων αυτών να ορίσει ως συνολικό άθροισμα κερδών το προαναφερόμενο μέγιστο κέρδος που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1. 

3. Για στοίχημα που περιλαμβάνει πολλαπλές επιλογές από γεγονότα με διαφορετικά μέγιστα καταβαλλόμενα 

ποσά κέρδους τότε θα ισχύει το χαμηλότερο ποσό αυτών, ανεξαρτήτως έκβασης οποιασδήποτε επιλογής. 

4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα μέγιστα καταβαλλόμενα πιθανά κέρδη ή ελάχιστα ποσά 

στοιχηματισμού, αφού ληφθεί η σχετική προέγκριση από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων  για οποιοδήποτε 

γεγονός όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 των Γενικών Κανονισμών Παιχνιδιών Στοιχημάτων 

Προκαθορισμένης Απόδοσης της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση της απόφασής της. Νοείται ότι η 
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Εταιρεία θα ανακοινώσει την απόφαση της και τα νέα μέγιστα καταβαλλόμενα πιθανά κέρδη ή ελάχιστα ποσά 

στοιχηματισμού, για οποιοδήποτε γεγονός θα ισχύουν για στοιχήματα που θα γίνονται αποδεκτά μετά την εν 

λόγω ανακοίνωση. 

Εξαίρεση αποτελεί η μεταβολή του μέγιστου καταβαλλόμενου πιθανού κέρδους από την Εταιρεία σε 

συγκεκριμένο γεγονός ή διοργάνωση για το οποίο η Εταιρεία θα έχει υποχρέωση να καθορίσει συγκεκριμένο 

ποσό και να το γνωστοποιήσει ξεκάθαρα στους πελάτες εφόσον προηγουμένως το έχει κοινοποιήσει στην 

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.   

5. Είναι ευθύνη της Εταιρείας να γνωστοποιεί στους παίκτες τα μέγιστα καταβαλλόμενα ποσά στα πιθανά κέρδη 

στοιχημάτων με κάθε πρόσφορο τρόπο (Στα πρακτορεία, στο Πρόγραμμα, σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης παικτών). 

6. Το ποσό το οποίο αναγράφεται στην "Απόδειξη Στοιχήματος" ως “Maximum Possible Payout” είναι ενδεικτικό 

και δεν δεσμεύει την Εταιρεία σε περίπτωση λάθους. Το τελικό ποσό που θα πληρωθεί σε κερδισμένο στοίχημα 

είναι αυτό το οποίο θα αναγράφεται στην “Απόδειξη Πληρωμής” κατά την διαδικασία εξαργύρωσης της 

"Απόδειξης Στοιχήματος" από το τερματικό της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του τελικού 

ποσού που θα πληρωθεί σε κερδισμένο δελτίο ισχύει το ακόλουθο: Κάθε στήλη που περιέχεται σε ένα 

στοίχημα (Απόδειξη Στοιχήματος) κερδίζει όταν όλες οι επιλογές που περιέχονται σε αυτήν έχουν προβλεφθεί 

σωστά. Το κέρδος της στήλης υπολογίζεται ως το γινόμενο των αποδόσεων όλων των επιλογών που 

περιλαμβάνονται στην στήλη επί την αξία της στήλης. Η αξία της στήλης υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό 

ποσό στοιχήματος με τον αριθμό όλων των στηλών που περιέχονται σε ένα στοίχημα εκτός και αν έχουν δοθεί 

διαφορετικές οδηγίες από τον πελάτη. Οι αποδόσεις είναι αυτές που ισχύουν κατά την στιγμή της επικύρωσης 

του στοιχήματος. Νοείται ότι σε περίπτωση που σε ένα δελτίο περιέχονται περισσότερες από μια επιτυχή 

στήλη, τα ποσά από όλες τις επιτυχείς στήλες προστίθενται για το συνολικό τελικό πόσο κέρδους του δελτίου. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων για όλα τα 

γεγονότα του Προγράμματος στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα της Εταιρείας. 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η 

διεξαγωγή των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης και η καταβολή κερδών στους 

συμμετέχοντες, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων παικτών. Νοείται ότι όπου αυτό 

είναι εφικτό, στις περιπτώσεις εκείνες που είναι δυνατή η μηχανογραφική αναγνώριση των στοιχημάτων, θα 

καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε το αντίτιμο που έχει καταβληθεί από τους παίκτες να 

επιστρέφεται. 

Ανωτέρα βία θεωρείται οποιοδήποτε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση του Διοργανωτή, αντικειμενικά 

απρόβλεπτο και αδύνατο να προληφθεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι 

περιοριστικά, αναφέρονται η θεομηνία, πλημμύρα, σεισμός, φωτιά, πόλεμος, απεργία, εμπάργκο, 

τρομοκρατική ενέργεια κλπ. 

2. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημία που τυχόν προκλήθηκε από οποιουδήποτε είδους απώλεια, ολική 

ή μερική καταστροφή ή άλλη αδυναμία εντοπισμού ή ανάκτησης στοιχήματος. 

ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΚΤΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 
1. Ο πελάτης υποβάλλοντας την συμμετοχή του και παραλαμβάνοντας την “Απόδειξη Στοιχήματος” δηλώνει 

αμετάκλητα ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους κανονισμούς της Εταιρείας όπως έχουν 
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κοινοποιηθεί και αναγνωρίζει ότι η αποδοχή του “Απόδειξης Στοιχήματος” γίνεται υπό τον όρο ελέγχου του 

και διαπίστωσης συμφωνίας του με τους κανονισμούς και ανακοινώσεις της Εταιρείας. 

2. Όλοι οι παίκτες είναι υπόχρεοι να ελέγχουν την “Απόδειξη Στοιχήματος” τους ότι έχει συμπληρωθεί καθαρά 

βάσει των επιλογών και οδηγιών τους. Για αυτό και η ευθύνη για την ορθότητα της “Απόδειξης Στοιχήματός” 

υπόκειται στον πελάτη. 

3. Δεν αναγνωρίζονται λάθη του πελάτη, του προσωπικού των κεντρικών γραφείων ή των Εξουσιοδοτημένων 

Αντιπροσώπων και ο έλεγχος όλων των στοιχημάτων για τυχόν κέρδη θα γίνεται βάσει των κανονισμών.  

4. Όταν μια διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί μεταξύ Εταιρείας και πελάτη, οι δύο πλευρές θα αποταθούν στην 

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου ή σε αναγνωρισμένο διαιτητικό όργανο (arbitrator), η απόφαση του οποίου 

θα είναι τελεσίδικη. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  
1. Η Εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη για την εγκυρότητα της πληροφόρησης που παρέχεται στους παίκτες της. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ημερομηνίες διεξαγωγής και ώρες έναρξης των αγώνων, γήπεδα 

διεξαγωγής των αγώνων, διοργάνωση στα πλαίσια της οποίας διεξάγεται ο αγώνας, βαθμολογίες, 

αποτελέσματα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση που τυχόν να θεωρηθεί σημαντική από τους παίκτες. 

2. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα της πληροφόρησης που παρέχεται στους παίκτες της 

μέσω οποιασδήποτε τηλεφωνικής υπηρεσίας αποτελεσμάτων ή/και μέσω πληροφορικής υπηρεσίας της 

τηλεόρασης (TELETEXT) ή και οποιουδήποτε άλλου μέσου πληροφόρησης (π.χ. Διαδίκτυο). 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
Στην περίπτωση ποδοσφαιρικών στοιχημάτων, στοίχημα επί των αποτελεσμάτων αγώνων με Κυπριακές ομάδες είτε 

στο έδαφος της Κύπρου είτε στο εξωτερικό επιτρέπεται μόνο όταν γίνεται σε συνδυασμό επί των αποτελεσμάτων τριών 

τουλάχιστον ομάδων του εξωτερικού.  Το ίδιο ισχύει και για στοίχημα επί των αποτελεσμάτων των αγώνων που 

διεξάγονται με την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Κύπρου. (Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) 

Νόμος του 1997.  Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 22).   

Σε περίπτωση κατάργησης του υφιστάμενου πιο πάνω Κανονισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, ο παρών 

κανονισμός καταργείται. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Τα δεδομένα όλων των συναλλαγών που έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα φυλάσσονται με 

ευθύνη του Διοργανωτή επί χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και δεν μπορούν να καταστραφούν μετά την πάροδο των 

πέντε (5) ετών χωρίς την συγκατάθεση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που λόγω τεχνικών προβλημάτων κατέστη αδύνατο να επικυρωθεί 

κάποιο Στοίχημα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
Η Εταιρεία και το επίσημο δίκτυο πρακτορείων της Εταιρείας, χρησιμοποιούν διαδικασίες κατά του ξεπλύματος 

χρήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας και οι ύποπτες συναλλαγές θα αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές. 
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Οι όροι του παρόντος Κανονισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης 

Απόδοσης καθώς και οι ειδικοί όροι που περιγράφονται από την Εταιρεία στην Ενότητα 2 του παρόντος για κάθε 

προσφερόμενο Παιχνίδι Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, γνωστοποιούνται στους παίκτες με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα πρακτορεία ή στο Πρόγραμμα ή σε άλλα έντυπα ή 

ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης παικτών, αφού έχουν εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και από την 

γνωστοποίησή τους έχουν κανονιστική ισχύ. Οποιαδήποτε μετάφραση σε άλλη γλώσσα των παρόντων κανονισμών είτε 

από την Εταιρεία είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θα θεωρείται ότι γίνεται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης. Εάν 

υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά στην μετάφραση τους, αυτή δεν δεσμεύει την Εταιρεία. Δεσμευτική για την Εταιρεία 

θα είναι μόνο η ερμηνεία των παρόντων κανονισμών όπως αυτοί διατυπώνονται στο παρόν κείμενο στην Ελληνική 

γλώσσα. 

AΣΦΑΛΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
Το Στοίχημα αποτελεί μορφή ψυχαγωγίας μόνο για ενήλικους. Στοιχηματίστε χρήματα που μπορείτε να ξοδέψετε από 

τον μηνιαίο προϋπολογισμό σας και όχι περισσότερα. Καθορίστε τα όρια του χρηματικού ποσού και τη διάρκεια της 

χρονική περιόδου που ασχολείστε με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. Αν πιστεύετε ότι έχετε κάποιο πρόβλημα 

με το τζόγο, καλέστε τις γραμμές άμεσης βοήθειας 1456 (για άτομα μέχρι 22 ετών) και το 1454 (για άτομα άνω των 22 

ετών). 

 

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Οι αποδόσεις που δημοσιεύονται στο Πρόγραμμα είναι αρχικές και είναι δυνατόν να μεταβάλλονται κατά την 

κρίση της Εταιρείας. Οι αποδόσεις βάσει των οποίων θα πληρωθεί ο πελάτης σε περίπτωση επιτυχίας, είναι 

εκείνες που ίσχυαν κατά τη χρονική στιγμή της επικύρωσης της συμμετοχής του και που έχουν εκτυπωθεί 

επάνω στην απόδειξη στοιχήματος. 

2. Το τελικό αποτέλεσμα κάθε γεγονότος είναι αυτό που διαμορφώνεται με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του, 

εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους ή στο Πρόγραμμα ή σε ανακοίνωση της Εταιρείας. 

3. Για τα ομαδικά αθλήματα, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά το ποδόσφαιρο και η καλαθοσφαίριση, η 

Εταιρεία μπορεί να ανακοινώσει μέσω του Προγράμματος πλεονεκτήματα σε τέρματα ή πόντους ή άλλο, υπέρ 

μίας εκ των δύο ομάδων. 

Στην περίπτωση αυτή νίκη μίας ομάδας θεωρείται το αποτέλεσμα, κατά το οποίο η υπέρ αυτής διαφορά σε 

τέρματα ή πόντους ή άλλο, είναι μεγαλύτερη του πλεονεκτήματος της αντιπάλου της.  

Το πλεονέκτημα μπορεί να εκφράζεται με ακέραιο ή μη ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση του μη ακέραιου 

αριθμού πλεονεκτήματος και μετά το συνυπολογισμό του πλεονεκτήματος αυτού στο ακριβές αποτέλεσμα του 

αγώνα, δεν μπορεί να υφίσταται ισόπαλο αποτέλεσμα μεταξύ των δύο ομάδων. 

Το πλεονέκτημα δύναται να μεταβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την κρίση της Εταιρείας. 

4. Σε ορισμένους τύπους στοιχημάτων ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να σημειώσει διπλή παραλλαγή σημείου σε 

ένα ή περισσότερα γεγονότα, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των στηλών που δημιουργούνται.  
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5. Η επιλογή του δεύτερου σημείου σε έναν από τα επιλεγμένα γεγονότα ισοδυναμεί με την προσθήκη στις ήδη 

διαμορφωμένες στήλες, άλλων στηλών που προκύπτουν από την αντικατάσταση του ενός σημείου για το 

συγκεκριμένο γεγονός με το άλλο σημείο της διπλής παραλλαγής.  

Στα στοιχήματα, με πολλαπλές επιλογές, στα οποία συνδυάζονται διαφορετικές επιλογές στο ίδιο γεγονός 

(αγώνισμα) δεν γίνονται δεκτά όπου το αποτέλεσμα του ενός επηρεάζει ή επηρεάζεται από το άλλο 

(σχετιζόμενες επιλογές). 

Παράδειγμα 1 - Σε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Milan και της Inter αν ένας πελάτης στοιχηματίσει σε νίκη 

της Milan με απόδοση 2,00 και νίκη της Milan σε ακριβές σκορ 2-0 με απόδοση 15,00, οι δύο επιλογές είναι 

σχετιζόμενες αφού σε περίπτωση νίκης της Milan με 2-0 (απόδοση 15,00) ταυτόχρονα επαληθεύεται και η 

επιλογή νίκη της Milan (2,00) και έτσι ο πελάτης θα πάρει απόδοση 30,00 για επιλογή που θα έπρεπε να είναι 

15,00. Αν ένα τέτοιο στοίχημα γίνει αποδεκτό από λάθος τότε το στοίχημα θα διευθετηθεί ως δυο ξεχωριστά 

στοιχήματα με το ποσό στοιχηματισμού να μοιράζεται ισόποσα στις δύο αυτές επιλογές. 

Εξαίρεση στον κανόνα είναι όταν προσφέρονται ειδικές αποδόσεις για συνδυασμένες επιλογές όπως για 

παράδειγμα Πρώτος ποδοσφαιριστής που θα σκοράρει στον αγώνα σε συνδυασμό με το Ακριβές σκορ του 

αγώνα. 

Παράδειγμα 2 - H Βραζιλία να κερδίσει την πρόκριση της από τους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την 

επόμενη φάση και η Βραζιλία να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Οι δύο αυτές επιλογές είναι σχετιζόμενες αφού η Βραζιλία για να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο θα πρέπει 

πρώτα να προκριθεί από τους ομίλους για την επόμενη φάση. Αν ένα τέτοιο στοίχημα γίνει αποδεκτό από 

λάθος τότε το στοίχημα θα διευθετηθεί ως δυο ξεχωριστά στοιχήματα με το ποσό στοιχηματισμού να 

μοιράζεται ισόποσα στις δύο αυτές επιλογές. 

6. Στήλη που περιλαμβάνει πρόβλεψη για γεγονός το οποίο είχε έναρξη πριν τον απώτερο χρόνο στοιχηματισμού, 

συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνον εφόσον καταχωρήθηκε πριν από την πραγματική έναρξη του γεγονότος. Εάν 

η στήλη περιλαμβάνει πρόβλεψη για το γεγονός αυτό, αλλά καταχωρήθηκε μετά την έναρξη του γεγονότος, 

τότε οποιαδήποτε πρόβλεψη του πελάτη για το γεγονός αυτό θεωρείται αποδεκτή, αλλά ως απόδοσή της 

λαμβάνεται η μονάδα (1,00). 

7. Η Εταιρεία έχει, κατά την αποκλειστική της κρίση, την δυνατότητα να προσφέρει προς στοιχηματισμό τύπους 

στοιχημάτων για αθλητικά ή μη γεγονότα, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης τους (Live) χωρίς να παρέχεται η 

δυνατότητα ακύρωσης του στοιχήματος αυτού. 

Η δυνατότητα στοιχηματισμού ενεργοποιείται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με την ανακοίνωση των αρχικών 

αποδόσεων και λήγει με τη λήξη της κανονικής διάρκειάς του γεγονότος, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο 

Πρόγραμμα ή σε ανακοίνωση της Εταιρείας.  

8. Σε κάθε περίπτωση η αποδιδόμενη απόδοση δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μονάδας (1,00). 

9. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα εκτός των αναφερομένων να προσφέρει κάθε άλλο τύπο στοιχήματος για το οποίο 

έχει εξασφαλίσει έγκριση από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και οι πελάτες έχουν λάβει γνώση οποιονδήποτε 

επιπλέων εκτός από τον παρόντα κανονισμό όρων.  

10. Όταν ο χώρος διεξαγωγής ενός γεγονότος αλλάξει ή το γεγονός διεξαχθεί σε ουδέτερο χώρο ή το γεγονός 

αναγράφεται ότι θα διεξαχθεί σε ουδέτερο χώρο, το γεγονός αυτό παραμένει έγκυρο εφόσον ο χώρος 

διεξαγωγής του γεγονότος δεν είναι η έδρα της ομάδας η οποία αναγράφεται ως φιλοξενούμενη. Από τον 

κανονισμό της αντίστροφης έδρας εξαιρούνται διοργανώσεις που γίνονται σε ένα χώρο/χώρα/γήπεδο 

(Παγκόσμιο Κύπελλο, Final Four, Κύπελλα κλπ.) όπου οι ομάδες αναγράφονται στα δελτία όπως κληρώνονται, 

π.χ. αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στην Ρωσία και ο αγώνας αναγράφεται ως Βραζιλία-Ρωσία.  

11. Τα στοιχήματα σε αγώνες που διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα (ανεξάρτητα αν αναγράφονται στο 

“Πρόγραμμα” ή όχι ως ουδέτερα), θα είναι έγκυρα ανεξαρτήτως ποια ομάδα αναγράφεται ως γηπεδούχος στο 
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“Πρόγραμμα”. Για τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς αγώνες, γήπεδα που είναι δηλωμένα ως έδρες των ομάδων 

στην αντίστοιχη Διοργανώτρια Αρχή δεν θα θεωρούνται ουδέτερα. 

12. Αν σε ένα γεγονός υπάρχουν διαφορετικοί διαγωνιζόμενοι (ή ένας από αυτούς είναι διαφορετικός) από αυτούς 

(ή ενός από αυτούς) που αναγράφονται στο “Πρόγραμμα”, τότε το γεγονός και όλα τα επηρεαζόμενα είδη 

στοιχήματος θα είναι άκυρα (VOID). 

13. Σε όλες τις περιπτώσεις αναβολής γεγονότων, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα στον τόπο διεξαγωγής 

του γεγονότος (τοπική ώρα). Η επίσημη ώρα έναρξης κάθε γεγονότος είναι η τελευταία ώρα που έχει επίσημα 

ανακοινωθεί, είτε αυτή είναι η ίδια που αναγράφεται στο πρόγραμμα αρχικά ή οποιαδήποτε επόμενη ώρα έχει 

ανακοινωθεί επίσημα από την Εταιρεία. Συνεπώς, η τελευταία ώρα διεξαγωγής του γεγονότος που έχει 

ανακοινωθεί από την Εταιρεία υπερισχύει οποιασδήποτε προηγούμενης και θεωρείται εφεξής η νέα επίσημη 

ώρα έναρξης του αγώνα. 

14. Σε περιπτώσεις διακοπής ενός γεγονότος και μη συνέχισης του έως τα μεσάνυχτα της επόμενης, από την ημέρα 

διεξαγωγής τότε οποιαδήποτε επιλογή του πελάτη για το γεγονός αυτό θεωρείται αποδεκτή, αλλά ως απόδοσή 

της λαμβάνεται η μονάδα (1,00) εκτός από τις επιλογές που έχουν ήδη διευθετηθεί (κριθεί). Νοείται ότι σε 

περίπτωση επανάληψης γεγονότος από την αρχή, δεν ισχύει η πιο πάνω πρόνοια.  

15. Σε περιπτώσεις αναβολής ενός γεγονότος και μη διεξαγωγής του έως τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας από 

την ημέρα διεξαγωγής, τότε οποιαδήποτε επιλογή του πελάτη για το γεγονός αυτό θεωρείται αποδεκτή, αλλά 

ως απόδοσή της λαμβάνεται η μονάδα (1,00). 

16. Ομοίως για τον Σε-εξέλιξη στοιχηματισμό (Live Betting). Σε περιπτώσεις διακοπής ενός γεγονότος και μη 

συνέχισης του έως τα μεσάνυχτα της επόμενης από την ημέρα διεξαγωγής, τότε οποιαδήποτε επιλογή του 

πελάτη για το γεγονός αυτό θεωρείται αποδεκτή, αλλά ως απόδοσή της λαμβάνεται η μονάδα (1,00) εκτός από 

τις επιλογές που έχουν ήδη διευθετηθεί (κριθεί). Νοείται ότι σε περίπτωση επανάληψης γεγονότος από την 

αρχή, δεν ισχύει η πιο πάνω πρόνοια.  

17. Στοίχημα Σε-εξέλιξη στο οποίο υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι έχει γίνει αποδεκτό αφότου το αποτέλεσμα 

ενός γεγονότος είναι ήδη γνωστό ή η επιλογή για κάποιο συμμετέχοντα ή ομάδα έχει κερδίσει ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα (π.χ. σκοράρισμα, αποβολή για την αντίπαλη ομάδα, περίπτωση VAR όπου οι αγορές δεν έπρεπε 

να ήταν διαθέσιμες, περίπτωση πέναλτυ ή/και πιθανής κάρτας κ.λπ.), η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 

ακυρώσει το στοίχημα, είτε είναι κερδισμένο είτε χαμένο.  Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 

ακυρώνει στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε αγώνες/αγορές που λανθασμένα προσφέρονταν την στιγμή της 

αποδοχής, π.χ. σε αγώνα που δεν είχε καν ξεκινήσει ή που είχε τελειώσει, που είχε λάθος σκορ, λάθος ένδειξη 

στο χρονόμετρο       του αγώνα ή άλλαξε η διάρκεια του κ.λπ.  

18. Μια επιλογή θεωρείται ότι έχει διευθετηθεί (κριθεί) δηλαδή κερδίζει ή χάνει όταν βάσει του αποτελέσματος 

που διαμορφώθηκε κατά τη στιγμή της διακοπής το αποτέλεσμα της επιλογής δεν θα άλλαζε και αν ακόμα ο 

αγώνας ολοκληρωνόταν. Οι υπόλοιπες επιλογές στοιχημάτων θεωρούνται άκυρες (VOID) και λαμβάνουν ως 

απόδοσή μονάδα (1,00). 

19. Όπου υπάρχει ισοβαθμία (Dead-Heat) ανάμεσα σε επιλογές, το ποσό στοιχηματισμού κατανέμεται ανάλογα 

και ισόποσα στον αριθμό των επιλογών για τις οποίες υπάρχει Dead-Heat και πληρώνεται στην πλήρη 

απόδοση.  

Παράδειγμα. Ισοβαθμία τριών (3) ποδοσφαιριστών για τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης του Παγκόσμιου 

Κυπέλλου. Αν ένας πελάτης έχει στοιχηματίσει €30 στον ένα από τους τρείς ποδοσφαιριστές του οποίου η 

απόδοση είναι 5,00. Ο πελάτης θα κερδίσει το ποσό των €50 αφού τα €30 κατανέμονται ισόποσα στους 3 

ισόβαθμους νικητές με αποτέλεσμα ο πελάτης να έχει €10 στην επιλογή του επί της πλήρης απόδοσης 5.00. 

(€10 x 5.00 = €50). 
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20. Οι αποδόσεις καθορίζονται και προσφέρονται για την κανονική τους διάρκεια. Η κανονική διάρκεια 

αναφέρεται στους ειδικούς όρους για κάθε άθλημα. Ως κανονική διάρκεια νοείται εκείνη που ορίζεται από την 

διεθνή ομοσπονδία κάθε αθλήματος. Στους φιλικούς αγώνες όλων των αθλημάτων, όλες οι αγορές θα 

διευθετούνται βασιζόμενες στη λήξη του αγώνα από τον διαιτητή.  Π.χ. στους φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου 

όλες οι αγορές θα διευθετούνται βασιζόμενες στη λήξη του αγώνα από τον διαιτητή (εξαιρουμένης 

οποιασδήποτε παράτασης), ανεξάρτητα από το αν ολοκληρωθούν τα 90 λεπτά (νοουμένου ότι η διάρκεια του 

αγώνα πληροί το κριτήριο “κανονικής διάρκειας, 2x45 λεπτά), ενώ στο Ποδόσφαιρο Παραλίας (beach soccer) 

οι αγορές συγκεκριμένα διευθετούνται στα 36 λεπτά παιχνιδιού μόνο. 

 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Ποδόσφαιρο (Football) 

 

Στοιχήματα και ειδικά στοιχήματα πριν την έναρξη και κατά τη εξέλιξη  του αγώνα  

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν (Pre-game) ή κατά τη εξέλιξη (Live Betting) του αγώνα δεν περιλαμβάνουν 

την παράταση και τα πέναλτι, εκτός αν οριστεί διαφορετικά από την εταιρία.  

 

Στοιχήματα Αγώνα 

Ένα στοίχημα είναι σε ισχύ εάν ο αγώνας ξεκινήσει κανονικά στο γήπεδο που έχει οριστεί και κατά την τοπική 

προγραμματισμένη ώρα.  

 

Σε περιπτώσεις διακοπής ενός γεγονότος και μη συνέχισης του έως τα μεσάνυχτα της επόμενης από την ημέρα 

διεξαγωγής ή επανάληψής του από την αρχή και όχι από το χρονικό σημείο της διακοπής του, τότε οποιαδήποτε 

επιλογή του πελάτη για το γεγονός αυτό θεωρείται αποδεκτή, αλλά ως απόδοσή της λαμβάνεται η μονάδα (1,00) εκτός 

από τις επιλογές που έχουν ήδη διευθετηθεί (κριθεί). 

Επιλογές που έχουν κριθεί είναι αυτές για τις οποίες το αποτέλεσμα της πρόβλεψης τους δεν θα άλλαζε και αν ακόμα 

ο αγώνας ολοκληρωνόταν). Για παράδειγμα:  

a. Για τo στοίχημα «Ημίχρονο / Τελικό», αν η διακοπή έγινε μετά την ολοκλήρωση ημιχρόνου όσα 

στοιχήματα περιλαμβάνουν επιλογή διαφορετική από αυτή που είχε το αποτέλεσμα ημίχρονου 

θεωρούνται ότι έχουν κριθεί και έχουν χάσει. 

b. Για τo στοίχημα «Ακριβές Αποτέλεσμα» όσα στοιχήματα έχουν επιλογές οι οποίες θεωρούνται ότι 

έχουν κριθεί και έχουν χάσει με βάση το αποτέλεσμα την ώρα της διακοπής (π.χ. το αποτέλεσμα την 

ώρα της διακοπής είναι 1-0 όλα τα στοιχήματα με ακριβές αποτέλεσμα 0-0, ή αποτέλεσμα που δεν 

περιλαμβάνει γκολ της γηπεδούχου ομάδας 0-1, 0-2 κλπ. χάνουν ενώ τα στοιχήματα που 

περιλαμβάνουν άλλο αποτέλεσμα συμπεριλαμβανομένου του 1-0 θα είναι άκυρα και θα λαμβάνουν 

ως απόδοση την μονάδα (1,00). 

c. Για το στοίχημα «Under-Over», εάν τη στιγμή της διακοπής, το σύνολο τερμάτων που ήδη 

επετεύχθησαν στον αγώνα είναι «Under», τότε και οι δύο επιλογές («Under» και «Over» λαμβάνουν 

ως απόδοση τη μονάδα (1,00), ενώ εάν τη στιγμή της διακοπής το σύνολο τερμάτων που σημειώθηκαν 

στον αγώνα είναι «Over», τότε η επιλογή «Over» επαληθεύεται (κερδίζει), ενώ η επιλογή «Under» δεν 

επαληθεύεται (χάνει). 
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d. Για το στοίχημα «Both Teams to score» (Yes/No), εάν τη στιγμή της διακοπής, έχουν σκοράρει και οι 

δυο ομάδες τότε κερδίζει η επιλογή Yes και δεν επαληθεύεται (χάνει) η επιλογή No. Σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις και οι δυο επιλογές «Yes/No» (στο στοίχημα Both Teams to score) λαμβάνουν ως 

απόδοση τη μονάδα (1,00). 

e. Για το στοίχημα Σύνολο Τερμάτων Ποδοσφαιρικού Αγώνα, όσα στοιχήματα που έχουν επιλογές οι 

οποίες θεωρούνται ότι έχουν κριθεί και έχουν χάσει με βάση το αποτέλεσμα την ώρα της διακοπής 

(π.χ. το αποτέλεσμα την ώρα της διακοπής είναι 4-0 όλα τα στοιχήματα με σύνολο τερμάτων από μηδέν 

(0) έως τρία (3) χάνουν και τα υπόλοιπα λαμβάνουν ως απόδοση την μονάδα (1,00)).      

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

 

Τα αυτογκόλ υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων εφόσον υπάρχει η επιλογή.  

Τα αυτογκόλ μετράνε στον υπολογισμό του αριθμού των γκολ στον αγώνα. 

 

Για τις αγορές σε σκόρερ αν δεν υπάρχει επιλογή για αυτογκόλ τότε δεν θα υπολογίζονται στην διευθέτηση των 

στοιχημάτων και θα μετράνε τα επόμενα γκολ αν σημειωθούν ή κανένα αν δεν σημειωθεί κανένα.  

Σε αγορές σκόρερ, που αναφέρονται στον τελευταίο σκόρερ, αν δεν υπάρχει επιλογή για αυτογκόλ και το αυτογκόλ 

είναι το τελευταίο γκολ τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται για τον τελευταίο σκόρερ πριν το αυτογκόλ. Αν δεν 

υπάρχει άλλο γκολ εκτός από το αυτογκόλ και δεν υπάρχει σαν επιλογή τότε θα θεωρείται ότι δεν έχει επιτευχθεί 

κανένα γκολ. 

Για τη διευθέτηση των γκολ - αυτογκόλ χρησιμοποιούνται πληροφορίες που παρέχονται από την επίσημη 

διοργανώτρια αρχή και από τον επίσημο πάροχο εταιρείας. 

 

Σε περίπτωση επανάληψης κόρνερ, πλαγίων, φάουλ, ελευθέρων κτυπημάτων, μετρά μόνο μια εκτέλεση. 

Κόρνερ, πλάγια, φάουλ, ελεύθερα χτυπήματα, υπολογίζονται το λεπτό που θα εκτελεστούν και όχι το λεπτό που θα 

καταλογιστούν. 

Για την αγορά φάουλ δεκαλέπτου, το πέναλτι δεν υπολογίζεται ως φάουλ. 

Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. 

Αν δοθεί αλλαγή στο πλάγιο, δεν υπολογίζεται αυτό που δεν εκτελέστηκε σωστά. 

Για τη διευθέτηση των πιο πάνω χρησιμοποιούνται πληροφορίες που παρέχονται από την επίσημη διοργανώτρια αρχή 

και από τον επίσημο πάροχο της εταιρείας. 

 

90 Λεπτά (κανονικής διάρκειας συν των καθυστερήσεων) 

Οι αποδόσεις είναι καθορισμένες και προσφέρονται για αγώνες κανονικής διάρκειας η οποία ορίζεται στα 90 λεπτά.  

Για αγώνα διάρκειας 90 λεπτών, ως πρώτο ημίχρονο ορίζονται τα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα (συν των καθυστερήσεων 

του πρώτου ημιχρόνου).  

Όπου αναφέρουμε 90 λεπτά ή κανονική διάρκεια περιλαμβάνονται και οι καθυστερήσεις από το πρώτο και από το 

δεύτερο ημίχρονο όχι όμως τυχόν παράταση, διαδικασία πέναλτι ή «χρυσό γκολ», εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

Στις περιπτώσεις όπου η διάρκεια ενός αγώνα είναι διαφορετική από την κανονική, δηλαδή 2x45 λεπτά, π.χ. 2x35, 

2x40, 2x60, 4x30, 3x30 κλπ, χωρίς την κατάλληλη ένδειξη στην απόδειξη στοιχήματος τότε όλα τα στοιχήματα (pregame 

και live) θα είναι άκυρα (VOID) και θα λαμβάνουν ως απόδοση την μονάδα.  

Στοιχήματα σε αγώνες που τελειώνουν  πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών θα είναι άκυρα, εκτός αν έχει οριστεί 

διαφορετικά.  Εξαίρεση αποτελούν οι φιλικοί αγώνες όπου ισχύει ο κανονισμός 20 στους Γενικούς Όρους.Για αγώνες 
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που αναγράφονται ειδικά ως Νέων και για σκοπούς αναφοράς, το "Νέοι" είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιούμε 

για αγώνες Ποδοσφαίρου που παίζονται ανάμεσα σε ομάδες, των οποίων οι παίκτες είναι κάτω των 23 ετών. 

 

Πρώτος / Τελευταίος ή οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα Παίκτης Που Θα Σκοράρει 

Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά για την κανονική διάρκεια. 

Στόχος είναι να προσφέρονται αποδόσεις για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες. 

 

Σκόρερ πρώτου γκολ 

Τα πονταρίσματα επιστρέφονται για τους παίκτες που δεν λαμβάνουν καθόλου μέρος στον αγώνα, ή αν λάβουν μέρος 

αφού σημειωθεί το πρώτο γκολ. 

Εάν το πρώτο γκολ είναι “αυτογκόλ” , η επιλογή 'αυτογκόλ' κερδίζει-αν υπάρχει- και όχι ο παίκτης που θα σκοράρει το 

αυτογκόλ. Αν σημειωθεί και δεύτερο γκολ (όχι αυτογκόλ), μετράει για την διευθέτηση της αγοράς “Σκόρερ πρώτου 

γκολ”.Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων εκτός αν υπάρχει η επιλογή. 

 

Να σκοράρει στον αγώνα 

Ο παίκτης που έχει επιλεχθεί να σκοράρει στον αγώνα οποιαδήποτε στιγμή στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού (90 

λεπτά συν τις καθυστερήσεις). Αν σκοράρει το στοίχημα κερδίζει. Αν δε συμμετέχει καθόλου στον αγώνα το στοίχημα 

είναι άκυρο. Αν δεν ξεκινήσει στον αγώνα , αλλά στη συνέχεια συμμετέχει, το στοίχημα είναι έγκυρο. Αν ξεκινήσει και 

αποβληθεί ή γίνει αλλαγή, το στοίχημα είναι έγκυρο. Αν ο παίκτης που επιλέχτηκε βάλει μόνο ένα γκολ και είναι 

αυτογκόλ, το στοίχημα είναι χαμένο. 

 

Τελευταίος παίκτης που θα σκοράρει 

Τα πονταρίσματα επιστρέφονται για τους παίκτες που δεν λαμβάνουν καθόλου μέρος στον αγώνα. Εάν το τελευταίο 

γκολ είναι ‘αυτογκόλ’ , η επιλογή 'αυτογκόλ' – αν υπάρχει- κερδίζει μόνο και όχι ο παίκτης που θα σκοράρει το 

αυτογκόλ.  

Όλοι οι παίκτες που έχουν λάβει μέρος στο παιχνίδι, υπολογίζονται ως συμμετέχοντες για το τελευταίο γκολ. Τα 

αυτογκόλ δεν υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων εκτός αν υπάρχει η επιλογή. 

 

Πολλαπλοί Σκόρερ / Να Σκοράρει 2 ή Περισσότερα / Να Σκοράρει ένα Χατ Τρικ 

Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά για την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. 

Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν λαμβάνουν μέρος στον αγώνα, θα είναι άκυρα. Όλοι οι παίκτες που λαμβάνουν 

μέρος στον αγώνα, θα θεωρούνται συμμετέχοντες για τους σκοπούς διευθέτησης των στοιχημάτων. 

 

Ακριβές Σκορ 

Πρόβλεψη για το ακριβές σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Υπολογίζονται και τυχόν αυτογκόλ. 

Ακριβές Σκορ Μετά την Παράταση (Συμπεριλαμβάνει τα τέρματα της κανονικής διάρκειας)  

Πρόβλεψη για το ακριβές σκορ στο τέλος της παράτασης (συμπεριλαμβανομένων των τερμάτων της κανονικής 

διάρκειας του αγώνα). Υπολογίζονται και τυχόν αυτογκόλ. 

 

Ακριβές Σκορ Ημιχρόνου της Παράτασης (Συμπεριλαμβάνει τα τέρματα της κανονικής διάρκειας)  

Πρόβλεψη για το ακριβές σκορ στο ημίχρονο της παράτασης (συμπεριλαμβανομένων των τερμάτων της κανονικής 

διάρκειας του αγώνα). Υπολογίζονται και τυχόν αυτογκόλ. 

 

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου Παράτασης (Δεν συμπεριλαμβάνει τα τέρματα της κανονικής διάρκειας) 
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Πρόβλεψη του νικητή του ημιχρόνου της παράτασης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα τέρματα που σημειώθηκαν κατά 

τη κανονική διάρκεια του αγώνα. Π.χ. Αν κανονική διάρκεια 0-1, και στο ημίχρονο της παράτασης το σκορ είναι 1-1, 

τότε κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα. Υπολογίζονται και τυχόν αυτογκόλ. 

 

Αριθμός Τερμάτων Παράτασης (Συμπεριλαμβάνει τα τέρματα της κανονικής διάρκειας) 

Πρόβλεψη του αριθμού τερμάτων στην παράταση, λαμβάνοντας υπόψη τα τέρματα που σημειώθηκαν κατά τη 

κανονική διάρκεια του αγώνα. Π.χ. Αν κανονική διάρκεια 1-1, και στην παράταση το σκορ είναι 2-1, τότε κερδίζει το 

Over 2.5 Goals. 

 

Αριθμός Τερμάτων Ημιχρόνου Παράτασης (Δεν συμπεριλαμβάνει τα τέρματα της κανονικής διάρκειας) 

Πρόβλεψη του αριθμού τερμάτων στο ημίχρονο της παράτασης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα τέρματα που 

σημειώθηκαν κατά τη κανονική διάρκεια του αγώνα. Π.χ. Αν κανονική διάρκεια 1-1, και στο ημίχρονο της παράτασης 

το σκορ είναι 2-1, τότε κερδίζει το Under 1.5 Goals. 

 

Αριθμός Τερμάτων Ημιχρόνου Παράτασης (Συμπεριλαμβάνει τα τέρματα της κανονικής διάρκειας) 

Πρόβλεψη του αριθμού τερμάτων στο ημίχρονο της παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη τα τέρματα που σημειώθηκαν 

κατά τη κανονική διάρκεια του αγώνα. Π.χ. Αν κανονική διάρκεια 1-1, και στο ημίχρονο της παράτασης το σκορ είναι 

2-1, τότε κερδίζει το Over 2.5 Goals. 

 

Αποτέλεσμα Παράτασης (Συμπεριλαμβάνει τα τέρματα της κανονικής διάρκειας) 

Πρόβλεψη του νικητή της παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη τα τέρματα που σημειώθηκαν κατά τη κανονική διάρκεια 

του αγώνα. Π.χ. Αν κανονική διάρκεια 0-1, και το σκορ μετά το τέλος της παράτασης είναι 1-1, τότε κερδίζει η ισοπαλία. 

Υπολογίζονται και τυχόν αυτογκόλ. 

 

Αποτέλεσμα ημιχρόνου Παράτασης (Συμπεριλαμβάνει τα τέρματα της κανονικής διάρκειας) 

Πρόβλεψη του νικητή του ημιχρόνου της παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη τα τέρματα που σημειώθηκαν κατά τη 

κανονική διάρκεια του αγώνα. Π.χ. Αν κανονική διάρκεια 0-1, και στο ημίχρονο της παράτασης το σκορ είναι 1-1, τότε 

κερδίζει η ισοπαλία. Υπολογίζονται και τυχόν αυτογκόλ. 

 

Συνδυασμός Πρώτου Παίκτη Που Θα Σκοράρει και Ακριβούς Σκορ 

Αν ο παίκτης περάσει στον αγώνα αφού έχει σημειωθεί το πρώτο γκολ, ή αν δεν πάρει μέρος σε αυτόν, τότε τα 

στοιχήματα για τον παίκτη θα διευθετούνται λαμβάνοντας απόδοση την μονάδα  Αν ο αγώνας διακοπεί μετά την 

επίτευξη ενός γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα για ακριβές σκορ θα διευθετούνται λαμβάνοντας απόδοση τη μονάδα. Αν 

το πρώτο γκολ είναι αυτογκόλ, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται για τον επόμενο σκόρερ και την αγορά για το 

ακριβές σκορ του αγώνα.  

Για το στοίχημα Πρώτου Παίκτη Που Θα Σκοράρει και Ακριβούς Σκορ ο συντελεστής απόδοσης είναι το 50% των 

πολλαπλασιαζόμενων αποδόσεων των δύο επιλογών, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που 

εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία. 

 

Συνδυασμός Τελευταίου Παίκτη Που Θα Σκοράρει και Ακριβούς Σκορ 

Αν ο παίκτης δεν πάρει μέρος στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα για τον παίκτη θα διευθετούνται λαμβάνοντας 

απόδοση την μονάδα. Αν ο παίκτης περάσει στον αγώνα, όταν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί το ακριβές σκορ, τότε τα 

στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονάδα για το ακριβές σκορ. Αν ο αγώνας διακοπεί μετά την επίτευξη ενός γκολ, τότε 
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για όλα τα στοιχήματα θα ισχύει ο προηγούμενος κανόνας. Αν το τελευταίο γκολ είναι αυτογκόλ, τότε όλα τα 

στοιχήματα θα διευθετούνται για τον προτελευταίο σκόρερ και το ακριβές σκορ του αγώνα.  

 

Για το στοίχημα Τελευταίου Παίκτη Που Θα Σκοράρει και Ακριβούς Σκορ ο συντελεστής απόδοσης είναι το 50% των 

πολλαπλασιαζόμενων αποδόσεων των δύο επιλογών, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση σε λίστα ή κουπόνι που 

εκδίδεται ή / και δημοσιεύεται από την Εταιρεία 

 

Πρώτος / Τελευταίος Σκόρερ Ομάδας 

Στόχος είναι να προσφερθούν αποδόσεις για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που παίκτης που δεν 

είχε περιληφθεί, πετύχει το πρώτο η τελευταίο γκολ, μετρά ως νικητής. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν πάρει 

μέρος στον αγώνα, ακυρώνονται. Το ίδιο ισχύει και για στοιχήματα πρώτου παίκτη που θα σκοράρει, αν ο παίκτης 

περάσει στο παιχνίδι μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ. Αν υπάρχει η επιλογή «άλλος παίκτης» τότε θα μετρήσουν 

ως νικητές σε αυτή την επιλογή. 

Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων εκτός αν υπάρχει η επιλογή.   

 

Επόμενος σκόρερ σε εξέλιξη 

Στόχος είναι να προσφερθούν αποδόσεις για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που παίκτης που δεν 

είχε περιληφθεί, πετύχει το επόμενο γκολ, μετρά ως νικητής. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν πάρει μέρος στον 

αγώνα, ακυρώνονται. Όλοι οι παίκτες που έχουν συμμετάσχει στον αγώνα, θεωρούνται συμμετέχοντες στο στοίχημα 

για το επόμενο γκολ. Αν δεν σημειωθεί άλλο γκολ στην αναμέτρηση η επιλογή 'Κανένας σκόρερ’ θα κερδίσει. 

Τυχόν μετέπειτα αλλαγές δεν επηρεάζουν το στοίχημα. 

Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων εκτός αν υπάρχει η επιλογή. 

 

Παίκτης να Σκοράρει Οποιαδήποτε Στιγμή 

Όλοι οι παίκτες που έχουν πάρει μέρος στο παιχνίδι, θεωρούνται συμμετέχοντες. 

Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων.  

  

Head 2 Head Σκόρερ 

Οι σχετικοί παίκτες πρέπει να συμμετέχουν στην αρχική σύνθεση της ομάδας τους για να ισχύουν τα στοιχήματα. Η 

παράταση υπολογίζεται για οποιαδήποτε στοιχήματα παικτών, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. 

Αγωνιστικές αποδόσεις παικτών συγκρίνονται για σκοπούς στοιχηματισμού σε ένα Head 2 Head παικτών. Μπορεί να 

χρησιμοποιούνται χάντικαπ και να εφαρμόζονται στο σκορ κάθε παίκτη για να καθοριστεί το αποτέλεσμα.  

Σε περίπτωση που οι σχετικοί παίκτες συμμετέχουν στην αρχική σύνθεση της ομάδας και ένας από τους δύο ή και οι 

δύο αντικατασταθούν τότε τα στοιχήματα συνεχίζουν να ισχύουν. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται στη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. 

 

Χρόνος Πρώτου Γκολ 

Αν ένας αγώνας διακοπεί μετά από την επίτευξη του πρώτου γκολ τα στοιχήματα ισχύουν. 

Αν ο αγώνας διακοπεί πριν επιτευχθεί γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα που αφορούν χρονική στιγμή που έχει περάσει, 

θα είναι χαμένα. Για τα λεπτά που δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα είναι άκυρα. 

 

Καθυστερήσεις 

Τα στοιχήματα για το χρόνο των καθυστερήσεων διευθετούνται με βάση το χρόνο που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής 

και όχι το χρόνο που τελικά θα παιχθεί. 
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Γεγονότα 10 Λεπτών 

Τα γεγονότα πρέπει να συμβούν μεταξύ 0:00 και 09:59 για να συμπεριλαμβάνονται στα πρώτα 10 λεπτά. Θα 

υπολογίζεται ο χρόνος που εκτελείται το γεγονός και όχι ο χρόνος που υποδεικνύεται (πχ. Ένα κόρνερ που 

υποδεικνύεται σε αυτό το χρονικό διάστημα αλλά εκτελείται μετά το 10:00, δε θα υπολογίζεται). 

 

Χρόνος του Πρώτου Κόρνερ 

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το χρόνο εκτέλεσης του κόρνερ και όχι το χρόνο υπόδειξης του. 

 

Scorecast Ημιχρόνου (Ακριβές Σκορ Ημιχρόνου και Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει) 

Αν ένας παίκτης εισέλθει στο γήπεδο αφού έχει επιτευχθεί τέρμα ή δεν συμμετέχει στο ημίχρονο και τα στοιχήματα 

για αυτόν τον παίκτη θα ακυρώνονται. 

Τα αυτογκόλ υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων.  

 

Scorecast Οποιασδήποτε Στιγμής (Ακριβές Σκορ και Παίκτης Να Σκοράρει Οποτεδήποτε) 

Αν ο παίκτης δεν εισέλθει στο γήπεδο κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών τότε τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. 

Τα αυτογκόλ υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων.  

 

Wincast (Ομάδα Να Νικήσει και Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει) 

Αν ένας παίκτης εισέλθει στο γήπεδο αφού έχει επιτευχθεί τέρμα ή δεν συμμετέχει καθόλου τότε τα στοιχήματα θα 

ακυρώνονται. 

Τα αυτογκόλ υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων.  

 

Timecast (Χρόνος Επίτευξης του Πρώτου Γκολ και Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει) 

Οι παίκτες πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα, αλλιώς τα στοιχήματα που περιέχουν το 

συγκεκριμένο παίκτη θα είναι άκυρα (ανεξάρτητα του χρόνου επίτευξης του πρώτου γκολ). 

Τα αυτογκόλ υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων.  

 

 

 

Ημίχρονο με τα Περισσότερα Γκολ 

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, τα στοιχήματα ακυρώνονται εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων 

έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Γκολ Πρώτου Ημιχρόνου 

Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακόπτεται πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου εκτός κι αν η 

διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Ημίχρονο με τα Περισσότερα Γκολ από μία ομάδα 

Πρόβλεψη σε ποιο ημίχρονο ενός αγώνα θα επιτευχθούν τα περισσότερα γκολ από μία συγκεκριμένη ομάδα. Σε 

περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η 

διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Κόρνερ 1ου Ημιχρόνου 
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Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακόπτεται πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, εκτός κι αν η 

διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.  

Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. 

 

Κόρνερ (διπλής Επιλογής) 

Διευθετούνται στο συνολικό αριθμό κόρνερ του αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, 

όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά 

δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. 

 

Περισσότερα Κόρνερ 

Διευθετούνται με βάση την ομάδα που θα έχει τα περισσότερα κόρνερ στον αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής, όλα τα 

στοιχήματα θα είναι άκυρα. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. 

 

Πρώτη Ομάδα Στα Χ Κόρνερ  

Διευθετούνται στην ομάδα που θα φτάσει πρώτη τον αναφερόμενο αριθμό κόρνερ. Σε περίπτωση διακοπής πριν την 

ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Τα 

κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. 

 

Αποτέλεσμα Στα 10/20/30/40 κτλ. Λεπτά 

Διευθετείται στο αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του αγώνα, π.χ. το αποτέλεσμα 10 λεπτών 

διευθετείται με βάση το αποτέλεσμα του αγώνα μετά από 10:00 λεπτά παιχνιδιού. Σε περίπτωση διακοπής πριν την 

ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Αποτέλεσμα στο Χ λεπτό του αγώνα (Result At Xth Min. of Match) 

Διευθετείται το αποτέλεσμα με βάσει το αποτέλεσμα που ισχύει με τη συμπλήρωση της ενδυκνυόμενης περιόδου (σε 

λεπτά). Π.χ. Result At 40th minute of Match , αν το σκορ είναι 1-0 με τη συμπλήρωση των 40 λεπτών αγώνα από την 

έναρξη του (στο 40΄) τότε η επιλογή Home Win κερδίζει.   

 

Αριθμός Τερμάτων στο Χ λεπτό του αγώνα (O/U Goals At Xth min. of Match) 

Διευθετείται το αποτέλεσμα με βάσει τον αριθμό τερμάτων που επιτεύχθηκαν με τη συμπλήρωση της ενδυκνυόμενης 

περιόδου (σε λεπτά). Π.χ. U/O Goals  At 40th minutes of Match, αν το σκορ είναι 1-0 με τη συμπλήρωση των 40 λεπτών 

αγώνα από την έναρξη του (στο 40΄) τότε η επιλογή Under 2.5 κερδίζει. 

 

Ημίχρονο - Τελικό Διπλό Αποτέλεσμα 

Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Δεν μετρούν η 

παράταση ή η διαδικασία των πέναλτι. 

 

Τελικό Αποτέλεσμα ή Under/Over 2.5 / Match Result or Under/Over 2.5 – Πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος ή του 

αριθμού τερμάτων στον αγώνα. Π.χ. Με σκορ 3-0 κερδίζουν το 1 ή Over2.5, το 2 ή Over2.5, το Χ ή Over2.5 και 1 ή 

Under2.5.  

 

Στοιχηματικοί Συνδυασμοί – Προσφερόμενες αποδόσεις σε στοιχηματικούς συνδυασμούς από τον ίδιο αγώνα. Π.χ. 

Παίκτης που θα σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή και 4-6 Γκολ στον αγώνα. Για να ισχύει το στοίχημα πρέπει να 
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ολοκληρωθεί ο αγώνας. Στην περίπτωση ποδοσφαιριστή να σκοράρει (πρώτο, τελευταίο ή οποιοδήποτε γκολ) ισχύουν 

οι υφιστάμενοι κανονισμοί για σκόρερ.  

 

Πότε θα γίνει Over / When the match will become Over – Πρόβλεψη του χρονικού πλαισίου όπου ο αγώνας θα γίνει 

Over (2.5, 3.5 κλπ). Τα χρονικά πλαίσια ποικίλουν, π.χ. Από 00:00 μέχρι 14:59 λεπτά, από 15:00 μέχρι 29:59 λεπτά, ανά 

δεκαπέντε λεπτά μέχρι το τέλος του αγώνα. Συμπεριλαμβάνονται και οι καθυστερήσεις. Η παράταση δεν 

συμπεριλαμβάνεται. 

 

Παίκτης να δεχτεί κάρτα / Player Booking – Πρόβλεψη παίκτη που θα δεχθεί κάρτα (κίτρινη ή κόκκινη) στον αγώνα. 

Στοιχήματα σε παίκτες που δεν έλαβαν μέρος στον αγώνα θα θεωρούνται άκυρα. Ισχύει για την κανονική διάρκεια 

του αγώνα συν τις καθυστερήσεις. Η παράταση δεν συμπεριλαμβάνεται. Κάρτες σε παίκτες που δεν αγωνίζονται ή 

σε προπονητές κ.λ.π. δεν θα υπολογίζονται. Επίσης δεν θα υπολογίζονται κάρτες που δίνονται μετά το τελικό 

σφύριγμα.  Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός παίκτη, και αν ο παίκτης δεχθεί κάρτα κατά την αντικατάστασή του 

τότε αυτή μετράει μόνο αν την δεχθεί όσο είναι εντός του αγωνιστικού χώρου και μέχρι να εισέλθει στο γήπεδο ο 

αντικαταστάτης του. 

Κατά την διάρκεια του διαλείμματος του ημιχρόνου μετράνε οι κάρτες που θα δεχθούν μόνο οι 22 παίκτες που 

συμμετείχαν όταν ο διαιτητής σφύριξε για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, 

εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί. 

 

Παίκτης να αποβληθεί / Player Sent Off – Πρόβλεψη παίκτη που θα αποβληθεί από τον αγώνα. Στοιχήματα σε παίκτες 

που δεν έλαβαν  μέρος στον αγώνα θα θεωρούνται άκυρα. Ισχύει για την κανονική διάρκεια του αγώνα συν τις 

καθυστερήσεις. Η παράταση δεν συμπεριλαμβάνεται. Παίκτες που αποβάλλονται αλλά δεν αγωνίζονται ή σε 

προπονητές κ.λ.π. δεν θα υπολογίζονται. Επίσης δεν θα υπολογίζονται κάρτες που δίνονται μετά το τελικό σφύριγμα. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός παίκτη, και αν ο παίκτης δεχθεί κάρτα κατά την αντικατάστασή του τότε αυτή 

μετράει μόνο αν την δεχθεί όσο είναι εντός του αγωνιστικού χώρου και μέχρι να εισέλθει στο γήπεδο ο 

αντικαταστάτης του. 

Κατά την διάρκεια του διαλείμματος του ημιχρόνου μετράνε οι κάρτες που θα δεχθούν μόνο οι 22 παίκτες που 

συμμετείχαν όταν ο διαιτητής σφύριξε για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, 

εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί. 

 

Διευκρινίσεις για Ειδικά Στοιχήματα Αγώνα 

Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν πάρει μέρος στον αγώνα, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν οριστεί διαφορετικά. 

Τα στοιχήματα ισχύουν για το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας. Δεν υπολογίζονται παράταση, χρυσά γκολ ή 

διαδικασία των πέναλτι, εκτός αν οριστεί διαφορετικά. 

Όταν περιλαμβάνονται περισσότεροι από ένα συμμετέχοντα σε ένα ειδικό στοίχημα και κάποιοι είναι μη 

συμμετέχοντες, το στοίχημα ισχύει για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αν είναι υπάρχει διαθέσιμη αγορά. 

Να Πετύχει το Νικητήριο Γκολ της Ομάδας - Πρέπει η ομάδα του παίκτη να κερδίσει με ακριβώς ένα γκολ διαφορά και 

ο συγκεκριμένος παίκτης να έχει πετύχει το τελευταίο γκολ. 

Να Κερδίσει Και Τα Δύο Ημίχρονα - Πρέπει η συγκεκριμένη ομάδα να πετύχει περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο σε 

κάθε ημίχρονο. 

Η Ομάδα Να Χάνει Και Να Κερδίσει - Πρέπει η ομάδα να χάνει σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα και στη συνέχεια να 

κερδίσει σε 90 λεπτά (κανονική διάρκεια συν τις καθυστερήσεις).  
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Για το στοίχημα «ομάδα να σκοράρει / να μην σκοράρει σε πέναλτι» Η ομάδα θα πρέπει να σκοράρει τουλάχιστον ένα 

γκολ και να μην σκοράρει κανένα γκολ με πέναλτι. Τα στοιχήματα είναι για 90 λεπτά (κανονική διάρκεια συν τις 

καθυστερήσεις).  

Η Ομάδα Να Σκοράρει / Να Χάσει ένα Πέναλτι - Η ομάδα θα πρέπει να σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ και να χάσει 

τουλάχιστον μία εκτέλεση πέναλτι. Τα στοιχήματα είναι για 90 λεπτά (κανονική διάρκεια συν τις καθυστερήσεις).  

 

Παίκτης του Αγώνα (MVP) 

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα που ανακοινώνεται από τη διοργανώτρια αρχή. Αν δεν υπάρχει 

επίσημο αποτέλεσμα της διοργανώτριας αρχής, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Αν δεν υπάρχει ζωντανή κάλυψη, 

τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, ανεξάρτητα από το αν οποιοσδήποτε παίκτης οριστεί ως παίκτης του αγώνα 

από τον παρουσιαστή του προγράμματος. 

Παίκτες που έχουν πάρει μέρος στο παιχνίδι, υπολογίζονται ως συμμετέχοντες. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν 

παίξει, είναι άκυρα. Σε περίπτωση που ο τίτλος αποδοθεί σε περισσότερους παίκτες από έναν, τότε ισχύουν κανόνες 

Dead-Heat. 

Για παίκτες που δεν αναγράφονται, μπορούν να προσφερθούν αποδόσεις κατόπιν αιτήματος. Σε περίπτωση που 

κερδίσει τον τίτλο παίκτης που δεν είχε προσφερθεί, μετρά ως νικητής. Αν υπάρχει η επιλογή «άλλος παίκτης» τότε θα 

μετρήσουν ως νικητές σε αυτή την επιλογή. 

 

Διπλή Ευκαιρία 

Προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές: 

1 ή Χ - Κερδίζει αν το αποτέλεσμα είναι νίκη της γηπεδούχου ή ισοπαλία. 

Χ ή 2 - Κερδίζει αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ή νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας. 

1 ή 2 - Κερδίζει αν οποιαδήποτε ομάδα νικήσει. 

Αν ο αγώνας είναι σε ουδέτερη έδρα, τότε η ομάδα που αναφέρεται πρώτη, υπολογίζεται σαν γηπεδούχος για το 

στοίχημα. 

 

Ισοπαλία Όχι Στοίχημα (DNB – Draw no bet) 

Στοίχημα διπλής επιλογής. Μπορείτε να επιλέξετε νίκη γηπεδούχου ή φιλοξενούμενου. 

Αν ο αγώνας τελειώσει ισοπαλία τότε το στοίχημα ακυρώνεται και πληρώνεται σαν μονάδα. 

Παράδειγμα 1 : Στον αγώνα Γιουβέντους – Ίντερ αν έχετε στοιχηματίσει στην Γιουβέντους και το παιχνίδι τελειώσει 1-

1 τότε το στοίχημα γίνεται Void. 

Παράδειγμα 2 : Στον αγώνα Γιουβέντους – Ίντερ αν έχετε στοιχηματίσει στην Ίντερ και το παιχνίδι τελειώσει 2-1 τότε 

το στοίχημα θα διευθετηθεί σαν  χαμένο. 

Παράδειγμα 3 : Στον αγώνα Γιουβέντους – Ίντερ αν έχετε στοιχηματίσει στη Γιουβέντους και το παιχνίδι τελειώσει 2-1 

τότε το στοίχημα θα διευθετηθεί σαν  κερδισμένο. 

 

Γηπεδούχος Όχι Στοίχημα (HNB – Home no bet) 

Στοίχημα διπλής επιλογής. Μπορείτε να επιλέξετε ισοπαλία ή νίκη φιλοξενούμενου. 

Αν ο αγώνας τελειώσει και νικήσει ο γηπεδούχος τότε το στοίχημα ακυρώνεται και πληρώνεται σαν μονάδα. 

Παράδειγμα 1 : Στον αγώνα Άρσεναλ – Λίβερπουλ αν έχετε στοιχηματίσει στην ισοπαλία και το παιχνίδι τελειώσει 2-1 

τότε το στοίχημα γίνεται Void. 
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Παράδειγμα 2 : Στον αγώνα Άρσεναλ – Λίβερπουλ αν έχετε στοιχηματίσει στην Λίβερπουλ και το παιχνίδι τελειώσει 1-

1 τότε το στοίχημα θα διευθετηθεί σαν  χαμένο. 

Παράδειγμα 3 : Στον αγώνα Άρσεναλ – Λίβερπουλ αν έχετε στοιχηματίσει στη Λίβερπουλ και το παιχνίδι τελειώσει 1-2 

τότε το στοίχημα θα διευθετηθεί σαν  κερδισμένο. 

 

Φιλοξενούμενος Όχι Στοίχημα (ANB – Away no bet) 

Στοίχημα διπλής επιλογής. Μπορείτε να επιλέξετε ισοπαλία ή νίκη γηπεδούχου. 

Αν ο αγώνας τελειώσει και νικήσει ο φιλοξενούμενος τότε το στοίχημα ακυρώνεται και πληρώνεται σαν μονάδα. 

Παράδειγμα 1 : Στον αγώνα Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ αν έχετε στοιχηματίσει στην Μπάγερν Μονάχου και το 

παιχνίδι τελειώσει 1-3 τότε το στοίχημα γίνεται Void. 

Παράδειγμα 2 : Στον αγώνα Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ αν έχετε στοιχηματίσει στην ισοπαλία και το παιχνίδι 

τελειώσει 2-1 τότε το στοίχημα θα διευθετηθεί σαν χαμένο. 

Παράδειγμα 3 : Στον αγώνα Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ αν έχετε στοιχηματίσει στην Μπάγερν Μονάχου – 

Ντόρτμουντ και το παιχνίδι τελειώσει 4-1 τότε το στοίχημα θα διευθετηθεί σαν κερδισμένο. 

 

 

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΑΝΤΙΚΑΠ 

Παρακαλούμε δείτε τα ακόλουθα παραδείγματα: 

 

Χάντικαπ 0 Γκολ 

Αν νικήσει μια ομάδα με οποιαδήποτε διαφορά, τότε η ομάδα αυτή είναι η επιλογή που κερδίζει. Σε περίπτωση 

ισοπαλίας, τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

 

Χάντικαπ 0, 0.5 Γκολ 

Ομάδα με μειονέκτημα 0, 0.5 γκολ: 

Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα 

Ισοπαλία - Το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Και το άλλο μισό είναι χαμένο. 

Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

Ομάδα με πλεονέκτημα 0, 0.5 γκολ: 

Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα 

Ισοπαλία - Το μισό ποντάρισμα διευθετείται με την επιλεγμένη απόδοση. Το άλλο μισό επιστρέφεται. 

Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

 

Χάντικαπ 0.5 Γκολ 

Ομάδα με μειονέκτημα 0.5 γκολ: 

Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα 

Ισοπαλία - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

Ομάδα με πλεονέκτημα 0.5 γκολ: 

Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα 
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Ισοπαλία - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα. 

Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

 

Χάντικαπ 0.5,1 Γκολ 

Ομάδα με μειονέκτημα 0.5,1 γκολ: 

Νίκη με 2 ή περισσότερα γκολ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα.  

Νίκη με 1 γκολ. Το μισό ποντάρισα διευθετείται με την επιλεγμένη απόδοση. Το άλλο μισό επιστρέφεται. 

Ισοπαλία ή ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

Ομάδα με πλεονέκτημα 0.5,1 γκολ: 

Ισοπαλία ή νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα . 

Ήττα με 1 γκολ - Το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Το άλλο μισό είναι χαμένο. 

Ήττα με 2 γκολ ή περισσότερα - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

 

Χάντικαπ 1 Γκολ 

Ομάδα με μειονέκτημα 1 γκολ: 

Νίκη με 2 ή περισσότερα γκολ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα. 

Νίκη με 1 γκολ - Όλα τα πονταρίσματα επιστρέφονται. 

Ισοπαλία ή ήττα - Όλα τα πονταρίσματα είναι χαμένα. 

Ομάδα με πλεονέκτημα 1 γκολ: 

Νίκη με οποιοδήποτε σκορ ή ισοπαλία - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα 

Ήττα με 1 γκολ - Όλα τα πονταρίσματα επιστρέφονται. 

Ήττα με 2 γκολ ή περισσότερα. Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

 

Ασιατικό Χάντικαπ Κόρνερ 

Χάντικαπ ολόκληρου κόρνερ ή μισού κόρνερ - Στο τέλος του αγώνα, το χάντικαπ εφαρμόζεται στον αριθμό κόρνερ του 

αγώνα και η ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ θεωρείται νικήτρια για το 

στοίχημα. Αν ανακύψει ισοπαλία μετά το χάντικαπ, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

Χάντικαπ τετάρτων του κόρνερ. Για παράδειγμα το 0.5, 1 είναι χάντικαπ 3/4 κόρνερ, με το ποντάρισμα σας να 

μοιράζεται στα ίσα μεταξύ του μισού και ολόκληρου του κόρνερ. 

Παράδειγμα: 

Αρσεναλ – Λίβερπουλ, με ασιατικό χάντικαπ κόρνερ 0.5, 1 με φαβορί την Άρσεναλ: 

Στοιχηματίζετε στην Άρσεναλ. Κερδίζετε αν η Άρσεναλ έχει 2 ή περισσότερα κόρνερ από τη Λίβερπουλ. Αν η Άρσεναλ 

έχει ακριβώς 1 περισσότερο κόρνερ, το μισό σας ποντάρισμα κερδίζει και το άλλο επιστρέφεται. Διαφορετικά, όλο το 

ποντάρισμα σας χάνεται. 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, 

εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση. 

Σε περίπτωση που επανεκτελεστεί ένα κόρνερ, τότε μετράει μόνο ένα κόρνερ. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν 

εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. 

 

Ασιατικά Χάντικαπ 1ου/2ου Ημιχρόνου 

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το συγκεκριμένο ημίχρονο μόνο.  

Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. 

 

Ασιατικό Σύνολο Καρτών 
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Πρόβλεψη του συνολικού αριθμού καρτών σε ένα αγώνα. Το χάντικαπ θα είναι ένα τέταρτο, μισή ή ολόκληρη κάρτα, 

με τη διευθέτηση ως εξής: 

Στοίχημα 4.5 κάρτες - Αν στοιχηματίσετε πάνω από 4.5, το στοίχημα κερδίζει αν υπάρχουν πάνω από 4 κάρτες στον 

αγώνα (δηλαδή 5 και άνω). Διαφορετικά το στοίχημα είναι χαμένο. Αν στοιχηματίσετε κάτω από 4.5, κερδίζετε αν οι 

κάρτες είναι κάτω από 5 (δηλαδή 4 και κάτω). Διαφορετικά το στοίχημα είναι χαμένο. 

Με χάντικαπ ολόκληρου αριθμού, αν το σύνολο των καρτών σε ένα αγώνα είναι το ίδιο με τον αριθμό του στοιχήματος, 

το ποντάρισμα επιστρέφεται. 

Στοίχημα 5.5, 6 κάρτες - Αν στοιχηματίσετε over, το ποντάρισμα σας μοιράζεται στα δύο μεταξύ πάνω από 5.5 και πάνω 

από 6 κάρτες. Το στοίχημα κερδίζει αν οι κάρτες είναι πάνω από 6. Αν είναι ακριβώς 6, τότε το μισό στοίχημα κερδίζει 

και το άλλο μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Αν οι κάρτες είναι 5 ή λιγότερες, τότε και τα δύο στοιχήματα είναι χαμένα. 

Αν στοιχηματίσετε under, κερδίζετε και τα δύο στοιχήματα αν οι κάρτες είναι λιγότερες από 6. Αν είναι ακριβώς 6, το 

μισό ποντάρισμα επιστρέφεται, ενώ το άλλο μισό είναι χαμένο. Αν οι κάρτες είναι περισσότερες από 6, και τα δύο 

στοιχήματα είναι χαμένα. 

Η διευθέτηση θα γίνεται με αναφορά σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για κάρτες που έχουν σημειωθεί στα 90 λεπτά. 

Η κίτρινη κάρτα μετρά ως 1 κάρτα. και η κόκκινη ως 2 κάρτες. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον ίδιο παίκτη, που έχει σαν 

αποτέλεσμα και κόκκινη κάρτα αγνοείται και υπολογίζεται η κόκκινη. 

Ο μέγιστος αριθμός καρτών σε ένα παίκτη είναι 3. Αν ένας παίκτης πάρει κατευθείαν κόκκινη κάρτα τότε δεν 

υπολογίζεται καμία κίτρινη, και υπολογίζεται 1 κόκκινη η οποία μετρά ως 2 κάρτες.  

Οποιαδήποτε κάρτα σημειωθεί μετά το σφύριγμα της λήξης της κανονικής διάρκειας, αγνοείται. 

Κάρτες σε μη παίκτες, στον πάγκο – στους αναπληρωματικούς, ή σε παίκτες που δεν είναι στο παιχνίδι εκείνη τη στιγμή, 

δεν υπολογίζονται στο σύνολο. 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, 

εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί. 

Δεν υπολογίζονται οι κάρτες στην παράταση. 

 

Ασιατικό Σύνολο Κόρνερ 

Πρόβλεψη του συνολικού αριθμού κόρνερ σε ένα αγώνα. Τα στοιχήματα είναι με τέταρτα, μισά ή ολόκληρα κόρνερ, 

με τη διευθέτηση ως εξής: 

Στοίχημα 8.5 κόρνερ. Αν στοιχηματίσετε over, το στοίχημα σας κερδίζει αν υπάρχουν περισσότερα από 8 κόρνερ στο 

παιχνίδι. Διαφορετικά το στοίχημα χάνεται. 

Σε στοίχημα με ακέραιους αριθμούς (8 κόρνερ), σε περίπτωση που ο αριθμός των κόρνερ είναι ίσος με τον αριθμό στο 

στοίχημα, τα πονταρίσματα επιστρέφονται. 

Στοίχημα 8, 8.5 κόρνερ - Αν στοιχηματίσετε over, το στοίχημα σας μοιράζεται στα ίσα μεταξύ 8 και 8.5 κόρνερ. Το 

στοίχημα σας κερδίζει αν υπάρχουν περισσότερα από 8 κόρνερ στο παιχνίδι. Αν είναι ακριβώς 8, το μισό ποντάρισμα 

επιστρέφεται και το άλλο μισό είναι χαμένο. Αν είναι λιγότερα από 8, τότε και τα δύο στοιχήματα είναι χαμένα. 

Σε περίπτωση που ο αγώνας διακοπεί πριν συμπληρωθούν 90 λεπτά, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν η 

διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί. 

Σε περίπτωση που επαναληφθεί η εκτέλεση ενός κόρνερ, τότε υπολογίζεται μόνο ένα κόρνερ. Τα κόρνερ που δίνονται 

αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. 

 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΤΙΚΑΠ 

Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά, τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν το 

αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί. Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά παραδείγματα: 
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Γκολ Παράτασης Σε-Εξέλιξη 

Υπολογίζονται μόνο τα γκολ στην παράταση. Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωση της 

παράτασης, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από αυτά που η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί. 

 

Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2 

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2 

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0 ή 1. Αν υπάρχουν 2 γκολ, τα στοιχήματα επιστρέφονται. Αν τα 

γκολ είναι 3 ή περισσότερα, τότε τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2 

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν υπάρχουν 3 ή περισσότερα γκολ σε ένα αγώνα. Αν τα γκολ είναι 2, το ποντάρισμα 

επιστρέφεται. Με 1 ή κανένα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

 

Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2, 2.5 

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2, 2.5 

Το στοίχημα κερδίζει αν τα γκολ του αγώνα είναι 0 ή 1. Αν υπάρχουν 2 γκολ, το μισό στοίχημα κερδίζει και το άλλο μισό 

επιστρέφεται. Αν τα γκολ είναι 3 ή περισσότερα, τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2, 2.5 

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν υπάρχουν 3 ή περισσότερα γκολ. Αν υπάρχουν 2 γκολ, τότε το μισό στοίχημα επιστρέφεται 

και το άλλο μισό είναι χαμένο. Με 1 ή κανένα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

 

Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2.5 

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2.5 

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2. Αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ, τα στοιχήματα 

είναι χαμένα. 

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2.5 

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 3 γκολ ή περισσότερα σε ένα παιχνίδι. Αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2, 

τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

 

Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2.5, 3 

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2.5, 3 

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2. Αν σημειωθούν 3 γκολ, το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται 

και το άλλο μισό χάνει. Αν σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2.5, 3 

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 4 γκολ ή περισσότερα σε ένα παιχνίδι. Στα 3 γκολ, το μισό ποντάρισμα 

κερδίζει και το άλλο μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2, τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

 

Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 3 

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 3 

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2. Αν σημειωθούν 3 γκολ, τα πονταρίσματα ακυρώνονται. 

Με 4 ή περισσότερα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα. 

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 3 

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 4 γκολ ή περισσότερα σε ένα παιχνίδι. Στα 3 γκολ, τα πονταρίσματα 

ακυρώνονται. Αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2, τα στοιχήματα είναι χαμένα. 
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Μυθικοί Αγώνες 

Πρόκειται για μη πραγματικούς αγώνες, με σύγκριση δύο ομάδων σε ένα γύρο για στοιχηματικούς λόγους. Η ομάδα 

που πετυχαίνει τα περισσότερα γκολ στο δικό της παιχνίδι, θεωρείται νικήτρια. Αν οι δύο ομάδες πετύχουν τον ίδιο 

αριθμό γκολ, το αποτέλεσμα του μυθικού αγώνα είναι ισοπαλία. Αν κάποιος από τους δύο αγώνες δεν ολοκληρωθεί, 

τα στοιχήματα είναι άκυρα. 

Πχ αν ο αγώνας Παναθηναϊκός – Ατρόμητος τελειώσει 2-1 και ο αγώνας ΠΑΟΚ – Πανιώνιος τελειώσει 3-4 τότε το τελικό 

αποτέλεσμα για το fantasy league θα είναι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-3. Η αγορά θα διευθετηθεί σαν να έχει νικήσει ο 

ΠΑΟΚ. 

Πχ αν ο αγώνας Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης τελειώσει 2-0 και ο αγώνας Σεβίλλη - Ρεάλ Μαδρίτης τελειώσει 0-

0 τότε το τελικό αποτέλεσμα για το fantasy league θα είναι Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0 και θα διευθετείται 

σαν κερδισμένο το Under 2.5. 

Αντίστοιχα για όλες τις αγορές. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

Γκολ Ομάδας 

Ο αριθμός των γκολ που θα πετύχει μια ομάδα. Υπολογίζονται τα γκολ στα 90 λεπτά μόνο, όχι στην παράταση και τα 

πέναλτι. 

 

Σύνολο Γκολ Παίκτη 

Πρέπει ο παίκτης να έχει συμμετοχή στη διοργάνωση για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Υπολογίζονται γκολ στην 

κανονική διάρκεια και στην παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ στη διαδικασία των πέναλτι. 

 

Πρώτο Γκολ Ομάδας Με Κεφαλιά 

Αν υπάρχει γκολ αλλά δεν είναι με κεφαλιά, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται χαμένα. Αν δεν υπάρχει γκολ, τότε 

όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται. 

 

Συνολικά Κόρνερ, Κόρνερ στο Δεύτερο Ημίχρονο 

Δεν υπολογίζονται τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό ισχύει για όλες 

τις αγορές κόρνερ. 

Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν συμπληρωθούν 90 λεπτά, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει κριθεί η 

διευθέτηση τους. 

Σε περίπτωση επανάληψης της εκτέλεσης ενός κόρνερ (πχ φάουλ στην περιοχή), υπολογίζεται μόνο μια εκτέλεση. 

 

Πολλαπλά Κόρνερ 

Το αποτέλεσμα των πολλαπλών κόρνερ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των κόρνερ που έχουν εκτελεστεί 

στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα επί τον αριθμό των κόρνερ που έχουν εκτελεστεί στο δεύτερο ημίχρονο. 

 

Χάντικαπ Κόρνερ 

Τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. Το χάντικαπ εφαρμόζεται στον τελικό αριθμό 

κόρνερ για κάθε ομάδα για να κριθεί ο νικητής. Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί. 

 

Εναλλακτικά Κόρνερ 

Η διευθέτηση για την αγορά Εναλλακτικά Κόρνερ βασίζεται στα συνολικά κόρνερ στο τέλος του αγώνα. 
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Σύνολο Γκολ / Αριθμός Γκολ στον Αγώνα / Εναλλακτικό Σύνολο Γκολ  

Αν ο αγώνας διακοπεί πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση 

τους έχει ήδη κριθεί. 

 

Γεγονότα 10 Λεπτών 

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση των αριθμό γεγονότων που έχουν σημειωθεί στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο. Τα 

δεκάλεπτα 41-50 και 81-90 περιλαμβάνουν και τους χρόνους καθυστερήσεων. Μετρά το λεπτό που έχουν εκτελεστεί 

τα γεγονότα και όχι το λεπτό που έχουν καταλογιστεί. Σε περίπτωση διακοπής, τα στοιχήματα σε μη ολοκληρωμένα 

δεκάλεπτα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί. Για την αγορά φάουλ δεκαλέπτου, το πέναλτι 

δεν υπολογίζεται ως φάουλ. Σε περίπτωση επανάληψης κόρνερ, πλαγίων, φάουλ, ελευθέρων κτυπημάτων, μετρά μόνο 

μια εκτέλεση. Αν δοθεί αλλαγή στο πλάγιο, δεν υπολογίζεται αυτό που δεν εκτελέστηκε σωστά. 

 

Γκολ Μονά/Ζυγά 

Αν το σκορ είναι 0-0, υπολογίζεται ως ζυγός αριθμός. Για τις αγορές Ομάδας Μονά / Ζυγά, αν η συγκεκριμένη ομάδα 

δεν σκοράρει, τότε θα διευθετήσουμε σε έναν ζυγό αριθμό γκολ. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, τα 

στοιχήματα ακυρώνονται εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί. 

 

Και οι Δύο Ομάδες να Σκοράρουν 

Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί αφότου έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, τα στοιχήματα στην επιλογή 

"Ναι" θα διευθετούνται ως κερδισμένα και αυτά για την επιλογή "'Όχι" ως χαμένα. Διαφορετικά, αν ο αγώνας 

αναβληθεί ή διακοπεί δίχως να έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Και οι Δύο Ομάδες να Σκοράρουν στο 1ο και /ή στο 2ο Ημίχρονο 

Πρόβλεψη για το εάν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1ο ημίχρονο και εάν και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στο 

2ο ημίχρονο του αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής τα στοιχήματα ακυρώνονται εκτός κι αν η διευθέτηση των 

στοιχημάτων έχει ήδη κριθεί. 

 

Γηπεδούχος / Φιλοξενούμενη Ομάδα να Σκοράρει στο 1ο / 2ο  Ημίχρονο 

Προβλέπετε αν μία ομάδα θα σκοράρει στο 1ο Ημίχρονο ή 2ο Ημίχρονο του αγώνα. Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν 

ο αγώνας διακοπεί εκτός και αν η διευθέτηση έχει ήδη κριθεί. Για αγώνες που διεξάγονται σε ένα ουδέτερο γήπεδο 

(είτε αυτό ορίζεται στο πρόγραμμά μας ή όχι), τα στοιχήματα θα ισχύουν ανεξάρτητα από το ποια ομάδα αναφέρεται 

ως γηπεδούχος. Για στοιχηματικούς λόγους γηπεδούχος θα ορίζεται η ομάδα που αναφέρεται πρώτη στο κουπόνι μας. 

 

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Να Σκοράρουν Και Οι Δύο Ομάδες 

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου του αγώνα ΚΑΙ αν οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στο 1ο ημίχρονο. Τα 

στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη κριθεί. 

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Συνολικά Γκολ 

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου του αγώνα ΚΑΙ τον αριθμό των γκολ του 1ου ημιχρόνου. Τα στοιχήματα 

θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη κριθεί. 

 

Γκολ Κατηγορίας 

Πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 4 αγώνες για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αγώνες που διακόπηκαν ή 

αναβλήθηκαν, υπολογίζονται με 2.5 γκολ. 
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Γρηγορότερο Γκολ 

Πρόβλεψη για την ομάδα που θα πετύχει το πιο γρήγορο γκολ, σε σχέση με την έναρξη του αγώνα. Ισχύουν κανόνες 

Dead-Heat. Η διευθέτηση κρίνεται από το λεπτό στο οποίο θα επιτευχθεί το πρώτο γκολ. Δεν υπολογίζονται 

δευτερόλεπτα για την διευθέτηση. Αγώνες με καθυστέρηση στην έναρξη, υπολογίζονται, με την προϋπόθεση ότι ο 

αγώνας θα διεξαχθεί την ίδια μέρα. 

 

Γκολ Under/Over 

Πρόβλεψη για το αν θα σημειωθούν περισσότερα ή λιγότερα από τα γκολ που καθορίζονται από την προκαθορισμένη 

βάση (π.χ. 0.5 γκολ, 1.5 γκολ, κ.λπ.). Σε περίπτωση που ο αγώνας διακοπεί πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε τα 

στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί. 

 

Σύνολο Λεπτών Γκολ 

Πρόβλεψη για το σύνολο λεπτών επίτευξης των γκολ σε ένα παιχνίδι. Για παράδειγμα αν σημειωθούν γκολ στο 24', 51' 

και 59', το σύνολο είναι 134 λεπτά. Τα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου μετρούν ως 45. Τα  γκολ στις 

καθυστερήσεις του αγώνα μετρούν ως 90. Σε περίπτωση αμφιβολίας για το λεπτό επίτευξης του γκολ, λαμβάνεται 

υπόψη η επίσημη πληροφόρηση από τη διοργανώτρια αρχή. 

Αν ο αγώνας διακοπεί, τότε ακυρώνονται τα στοιχήματα, εκτός από εκείνα που έχουν κριθεί σύμφωνα με τα γκολ που 

έχουν ήδη επιτευχθεί. (π.χ. γκολ στα λεπτά 40, 45 και 60 και διακοπή στο 65ο λεπτό - τα στοιχήματα για σύνολο over 

140 κερδίζουν, ενώ τα στοιχήματα για under χάνουν). 

 

Αριθμός Καρτών στον Αγώνα 

Η κίτρινη κάρτα μετράει ως 1 κάρτα και η κόκκινη κάρτα ως 2 κάρτες.  

Οι δεύτερες κίτρινες κάρτες αγνοούνται (o μέγιστος αριθμός καρτών για κάθε παίκτη είναι 3). 

Η πρώτη κίτρινη κάρτα μετρά ως 1  κάρτα.  

Η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον ίδιο παίκτη, που έχει σαν αποτέλεσμα και κόκκινη κάρτα μετράει ως 1 κόκκινη ενώ η 

δεύτερη κίτρινη κάρτα αγνοείται. Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης θα έχει σύνολο 3  κάρτες (1 κάρτα για την πρώτη 

κίτρινη και 2 κάρτες για την κόκκινη.  

Αν ένας παίκτης πάρει κατευθείαν κόκκινη κάρτα τότε υπολογίζεται 1 κόκκινη η οποία μετρά ως 2 κάρτες. 

Η διευθέτηση θα γίνεται με αναφορά σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για κάρτες που έχουν σημειωθεί στην κανονική 

διάρκεια.  

Οποιαδήποτε κάρτα σημειωθεί μετά το σφύριγμα της λήξης της κανονικής διάρκειας, αγνοείται. 

Κάρτες σε μη παίκτες, στον πάγκο – στους αναπληρωματικούς, ή σε παίκτες που δεν είναι στο παιχνίδι εκείνη τη στιγμή, 

δεν υπολογίζονται στο σύνολο. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός παίκτη, και αν ο παίκτης δεχθεί κάρτα κατά την αντικατάστασή του τότε αυτή 

μετράει μόνο αν την δεχθεί όσο είναι εντός του αγωνιστικού χώρου και μέχρι να εισέλθει στο γήπεδο ο αντικαταστάτης 

του.  

Κατά την διάρκεια του διαλείμματος του ημιχρόνου μετράνε οι κάρτες που θα δεχθούν μόνο οι 22 παίκτες που 

συμμετείχαν όταν ο διαιτητής σφύριξε για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, 

εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί. 

 

Χρέωση Πρώτης Κάρτας / Πρώτη Κάρτα Σε Παίκτη 
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Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες δεχθούν μια κάρτα για το ίδιο συμβάν, ο παίκτης στον οποίο δείχνει 

πρώτα την κάρτα ο διαιτητής, θα θεωρείται ως νικητής για σκοπούς διευθέτησης. Εξίσου οι κίτρινες και κόκκινες κάρτες 

μετρούν για αυτές τις αγορές. (ισχύουν οι κανόνες στην παράγραφο Αριθμός Καρτών στο Αγώνα) 

 

Χρόνος Πρώτης Κάρτας 

Υπολογίζονται και κίτρινες και κόκκινες σε αυτή την αγορά. (ισχύουν οι κανόνες στην παράγραφο Αριθμός Καρτών στο 

Αγώνα) 

 

Πρώτη Κάρτα Ομάδας / Στοίχημα Επόμενης Κάρτας 

Μετρούν μόνο οι παίκτες που είναι στο παιχνίδι. 

Σε περίπτωση που δύο οι περισσότεροι παίκτες δεχθούν κάρτα στο ίδιο συμβάν, τότε ο παίκτης που έχει αντικρύσει 

την κάρτα πρώτος από το διαιτητή, θεωρείται ότι έχει δεχθεί πρώτος κάρτα. (ισχύουν οι κανόνες στην παράγραφο 

Αριθμός Καρτών στο Αγώνα) 

Μέθοδος Επίτευξης Επόμενου Γκολ 

Φάουλ: Το γκολ πρέπει να σημειωθεί απ' ευθείας με εκτέλεση φάουλ. Σε περίπτωση που η μπάλα κτυπήσει αλλού, το 

γκολ θα ισχύσει αν αποδοθεί στον παίκτη που εκτέλεσε το φάουλ. Περιλαμβάνει επίσης γκολ που θα επιτευχθούν  

απευθείας από χτύπημα κόρνερ. 

Πέναλτι: Το γκολ πρέπει να σημειωθεί απ' ευθείας με την εκτέλεση πέναλτι, με τον εκτελεστή του πέναλτι να 

ονομάζεται σκόρερ. 

Αυτογκόλ: Αν το γκολ κατακυρωθεί ως αυτογκόλ. 

Κεφαλιά: Η τελευταία επαφή του σκόρερ πρέπει να είναι με το κεφάλι. 

Σουτ: Όλοι οι άλλοι τρόποι που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω περιγραφές. 

Κανένα Γκολ 

 

Σύνολο Αριθμών Φανέλας Σκόρερ 

Αν κάποιο γκολ είναι αυτογκόλ, τότε ο θα μετρήσει ο αριθμός φανέλας του παίκτη που έχει σημειώσει το αυτογκόλ, 

για λογαριασμό της ομάδας που έχει υπέρ της το γκολ. Αυτό είναι διαφορετικό από τον κανονισμό για τον πρώτο παίκτη 

που θα σκοράρει. 

Για σκοπούς διευθέτησης στοιχήματος για κάθε ποδοσφαιριστή ισχύει ο αριθμός που είχε στη φανέλα του όταν μπήκε 

στο παιχνίδι (ή στην περίπτωση αλλαγής, όταν μπαίνει στο γήπεδο). 

Για κάθε παίκτη που δεν φέρει αριθμό φανέλας, θα υπολογίζεται ο αριθμός 12. 

Αν ο αγώνας διακοπεί πριν συμπληρωθούν 90 λεπτά, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει 

ήδη κριθεί. 

 

Υπεροχή Γκολ 

Όπου προσφέρεται αγορά Υπεροχή γκολ σε μια ομάδα αγώνων (πχ γκολ γηπεδούχου ενάντια στα γκολ 

φιλοξενούμενης), αν ένας ή περισσότεροι αγώνες αναβληθούν, τα στοιχήματα είναι άκυρα. 

 

Η Ομάδα να Σκοράρει το Πρώτο / Δεύτερο / Επόμενο Γκολ 

Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για την ομάδα που έχει υπέρ της το γκολ. 

 

Ομάδα να Σκοράρει Τελευταία 

Αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται. 
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Αγωνιστική Απόδοση Ομάδας 

Τα στοιχήματα αφορούν μόνο την κανονική διάρκεια. Οι βαθμοί προστίθενται ή αφαιρούνται ως εξής: 

Νίκη του αγώνα = 25 πόντοι 

Ισοπαλία = 10 πόντοι 

Κάθε γκολ υπέρ = 15 πόντοι 

Κάθε κόρνερ που έχει εκτελέσει η ομάδα = 3 πόντοι 

Μηδέν παθητικό γκολ = 10 πόντοι 

Επίτευξη γκολ στα πρώτα 20 λεπτά = 10 πόντοι (μέγιστο 10 βαθμοί ανά ομάδα) 

Κάθε κίτρινη ή κόκκινη κάρτα = Αφαιρούνται 5 και 10 πόντοι αντίστοιχα (μέγιστο 20 βαθμοί κάθε παίκτη) 

Αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

 

Τελευταίο Πέναλτι Εύστοχο / Χαμένο 

Προβλέψτε εάν το τελευταίο πέναλτι θα είναι εύστοχο ή χαμένο - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των 

πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. 

 

Η Διαδικασία των Πέναλτι να Οδηγηθεί στο Sudden Death 

Προβλέψτε εάν η διαδικασία θα οδηγηθεί στο sudden death ή όχι (π.χ. 11 ή περισσότερα πέναλτι). - εάν ο αγώνας δεν 

οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. 

 

Επόμενο Πέναλτι Ομάδας 

Προβλέψτε εάν το επόμενο πέναλτι για μια ομάδα θα είναι εύστοχο ή χαμένο - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στα πέναλτι 

ή εάν η ομάδα δεν χτυπήσει κανένα πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. 

 

Εύστοχα Πέναλτι Ομάδας 

Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των εύστοχων πέναλτι για μια ομάδα στην διαδικασία των πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν 

οδηγηθεί στα πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. 

 

Ομάδα Που Θα Χτυπήσει Το Τελευταίο Πέναλτι 

Προβλέψτε ποια ομάδα θα χτυπήσει το τελευταίο πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι 

όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. 

 

Συνολικά Εύστοχα Πέναλτι (Στοίχημα Γκολ) 

Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των πέναλτι που θα μπουν κατά την διαδικασία των πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν 

οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. 

 

Διαδικασία Πέναλτι - Ασιατικό Χάντικαπ 

Όλα τα στοιχήματα στις αγορές Ασιατικού Χάντικαπ στα Πέναλτι Σε-Εξέλιξη διευθετούνται σύμφωνα με το score-line 

για το υπόλοιπο της διαδικασίας των πέναλτι μετά από την τοποθέτηση του στοιχήματος π.χ. πέναλτι που έχουν γίνει 

πριν την τοποθέτηση του στοιχήματος αγνοούνται για λόγους στοιχηματικούς. Εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στη 

διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Συνολικά Εύστοχα Πέναλτι (Under  / Over) 

Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των πέναλτι που θα μπουν κατά την διαδικασία των πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν 

οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. 
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ESoccer (eSports-Electronic Sports) 

Στοιχηματισμός στα Electronic Leagues (παιχνίδι υπολογιστή ή/και άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας) 

Στα electronic leagues γίνονται δεκτοί όλοι οι διαθέσιμοι τύποι και είδη στοιχημάτων, όπως και στους κανονικούς 

αγώνες ποδοσφαίρου. Τα στοιχήματα που προσφέρονται για electronic leagues διέπονται από τους ίδιους 

κανονισμούς που διέπουν το Ποδόσφαιρο (Football)/ Γενικοί Όροι-Ενότητα 2, και με βάσει τους κανονισμούς των 

Ηλεκτρονικών Αθλημάτων (E-Sports) με τις εξής διαφοροποιήσεις:    

1. Το μέγιστο ποσό αποπληρωμής σε δελτίο που θα περιέχει έστω και μία επιλογή από γεγονός electronic leagues 

ορίζεται από την Εταιρεία στο Παράρτημα 1 των Γενικών Κανονισμών Παιχνιδιών Στοιχημάτων 

Προκαθορισμένης Απόδοσης της Εταιρείας. 

2. Η κανονική διάρκεια των electronic leagues εξαρτάται από την κάθε διοργάνωση και θα αναγράφεται στον 

τίτλο ή στην στοιχηματική επιλογή. Π.χ. κανονική διάρκεια FIFA World League είναι 12 λεπτά (2 Χ 6 λεπτά) 

3. Ο υπολογισμός των κερδών και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα γίνεται με βάσει των αποτελεσμάτων 

από την επίσημη ιστοσελίδα της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής.  

4. Τα στοιχήματα θα είναι έγκυρα ανεξάρτητα με τη σειρά που αναγράφονται οι ομάδες στον αγώνα 

(γηπεδούχος/φιλοξενούμενη). 

5. Σε περιπτώσεις όπου ο παίκτης διαγωνιστεί με λάθος ή διαφορετικό nickname/game tag, τα στοιχήμτα θα είναι 

έγκυρα εκτός αν αποδειχτεί ότι δεν ήταν αυτός που αναμενόταν να διαγωνιστεί.   

 

 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

Πρώτος Σκόρερ Ομάδας 

Υπολογίζονται γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά και παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ σε διαδικασία των 

πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Το όνομα της ομάδας είναι ενδεικτικό μόνο. 

 

Πρώτος Σκόρερ Συλλόγου 

Υπολογίζονται γκολ στα 90 λεπτά και στην παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ σε διαδικασία των πέναλτι. Εφαρμόζονται 

κανόνες Dead-Heat. Αν δεν σκοράρει κανένας για την ομάδα, τα στοιχήματα είναι άκυρα. 

 

Πρώτος Σκόρερ 

Υπολογίζονται γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά και παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ σε διαδικασία των 

πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat (παρά ο παίκτης που λαμβάνει το Χρυσό παπούτσι κλπ). Το όνομα της 

ομάδας είναι ενδεικτικό μόνο. 

 

Συνολικά Διοργάνωσης 

Συνολικές Κάρτες Διοργάνωσης 

Η διευθέτηση θα γίνεται με αναφορά σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για κάρτες που έχουν σημειωθεί στα 90 λεπτά. Ο 

μέγιστος αριθμός καρτών σε ένα παίκτη είναι 1 κίτρινη και 1 κόκκινη.  

Η πρώτη κίτρινη κάρτα μετρά ως 1 κίτρινη.  Η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον ίδιο παίκτη, που έχει σαν αποτέλεσμα και 

κόκκινη κάρτα αγνοείται και μετράει η κόκκινη. Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης θα έχει σύνολο 2 κάρτες (1 κίτρινη 

και 1 κόκκινη). Δεν υπολογίζονται οι κάρτες στην παράταση. Υπολογίζονται οι κάρτες μόνο στους παίκτες που 

συμμετέχουν στον αγώνα. Κάρτες σε μη παίκτες (προπονητές), ή στον πάγκο (στους αναπληρωματικούς, ή σε παίκτες 

που δεν είναι στο παιχνίδι εκείνη τη στιγμή, δεν υπολογίζονται. 
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Συνολικά Γκολ Διοργάνωσης, Συνολικά Γκολ Ομάδας, Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ - Για αγορές που ισχύουν στη 

συνολική διοργάνωση, γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά ή παράταση υπολογίζονται. Για αγορές που 

αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο σετ αγώνων σε μία δεδομένη ημερομηνία-ες μόνο τα γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 

90 λεπτά υπολογίζονται. Γκολ που έχουν επιτευχθεί στη διαδικασία των πέναλτι δεν μετράνε. 

Εάν ένας αγώνας αναβληθεί, τα Συνολικά Γκολ (για ένα γκρουπ αγώνων σε δεδομένη ημερομηνία-ες) θα ακυρωθούν. 

Η Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ χρειάζεται το 50% των παιχνιδιών να παιχτούν προκειμένου τα στοιχήματα να ισχύουν. 

 

Εύστοχα / Χαμένα Πέναλτι Διοργάνωσης - Υπολογίζονται τα πέναλτι που εκτελούνται στα 90 λεπτά και στην παράταση. 

Αν η εκτέλεση ενός πέναλτι επαναληφθεί, υπολογίζεται μόνο η τελευταία εκτέλεση. . Δεν υπολογίζονται γκολ σε 

διαδικασία των πέναλτι. 

 

Κόρνερ Διοργάνωσης – Υπολογίζονται μόνο τα κόρνερ στα 90 λεπτά. Σε περίπτωση που επαναληφθεί η εκτέλεση ενός 

κόρνερ, τότε υπολογίζεται μόνο ένα κόρνερ. 

Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. 

 

Ομάδα Που Πηγαίνει Αήττητη - Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει τη διοργάνωση χωρίς να χάσει κανένα παιχνίδι ή 

οποιαδήποτε από τα δύο παιχνίδια εντός και εκτός έδρας. Μία ήττα μέσω γκολ εκτός έδρας, παράτασης ή διαδικασία 

των πέναλτι διευθετείται ως Όχι. 

 

Νικητής Διοργάνωσης και Πρώτος Σκόρερ (Δυάδα) 

Μια ειδική τιμή θα εφαρμόζεται για την πρόβλεψη του Νικητή Διοργάνωσης και του Πρώτου Σκόρερ. Ισχύουν κανόνες 

ισοπαλίας (dead-heat). 

 

Χρυσή Μπάλα 

Αυτή η αγορά διευθετείται στον νικητή της Χρυσής Μπάλας (τον καλύτερο παίκτη του τουρνουά όπως δηλώνεται 

από την FIFA). 

 

Χρυσό Γάντι 

Αυτή η αγορά διευθετείται στον νικητή του Χρυσού Γαντιού (τον καλύτερο τερματοφύλακα του τουρνουά όπως 

δηλώνεται από την FIFA). 

 

Head 2 Head Σκόρερ Ομάδας 

Και οι δύο παίκτες πρέπει να συμμετέχουν στο τουρνουά (τον ελάχιστον δυνατό χρόνο) για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

Σε περίπτωση ισοπαλίας, όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται. Τα γκολ στην παράταση υπολογίζονται. Τα γκολ στα 

πέναλτι δεν υπολογίζονται. Μπορεί να χρησιμοποιούνται χάντικαπ και να εφαρμόζονται στο σκορ κάθε παίκτη για να 

καθοριστεί το αποτέλεσμα.  

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο παίκτες έχουν χρόνο συμμετοχής (τον 

ελάχιστον δυνατό χρόνο) στο τουρνουά. 

 

Ομάδα Που Θα Προχωρήσει Περισσότερο 

Στοίχημα για το γύρο στον οποίο θα αποκλειστεί η κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από παράταση, επαναλήψεις αγώνων κλπ. 

Η ομάδα που έχει κερδίσει στον τελικό, θεωρείται ότι έχει προχωρήσει περισσότερο από όλες. Εφαρμόζονται κανόνες 

Dead-Heat. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. 
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Head 2 Head Πρόκριση 

Αν μια ομάδα αποβληθεί από τη διοργάνωση πριν από το παιχνίδι και η αντίπαλος προκριθεί χωρίς αγώνα, τότε τα 

στοιχήματα προκριματικών θα είναι άκυρα για αυτή την αναμέτρηση. 

 

Καλύτερη Ομάδα Ηπείρου 

Η διευθέτηση βασίζεται στη φάση που η ομάδα θα αποκλειστεί, ανεξάρτητα από παράταση. Αν μια ομάδα κερδίσει το 

τρόπαιο, θα λαμβάνεται ως Καλύτερη Ομάδα. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν 

επιστρέφονται. 

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ (ANTEPOST) 

 

Ειδικά Στοιχήματα Σεζόν (Αγωνιστικής Περιόδου) 

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την τελική θέση στη βαθμολογία και τους βαθμούς της ομάδας στη σεζόν. 

Βαθμοί στα playoffs δεν υπολογίζονται, εκτός αν αναφέρονται συγκεκριμένα στο στοίχημα. Τα play offs υπολογίζονται 

στις περιπτώσεις όπου θα κρίνουν τον πρωταθλητή.  

 

Ειδικά Στοιχήματα Σκόρερ - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον αριθμό των γκολ που έχουν σκοράρει για την 

ομάδα και στο πρωτάθλημα που αναφέρονται στον τίτλο της αγοράς. Γκολ στα playoffs δεν υπολογίζονται, εκτός αν 

αναφέρονται συγκεκριμένα στο στοίχημα. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. 

 

Να Φθάσουν Στα Playoffs 

Οι 4 ομάδες που τερματίζουν στις πρώτες θέσεις και προχωρούν στα playoffs, είναι οι ομάδες που κερδίζουν σε αυτή 

την αγορά. Πχ. ομάδες που εξασφαλίζουν αυτόματη άνοδο ή που τερματίζουν κάτω από τις 4 θέσεις των playoffs, 

θεωρούνται χαμένες. 

 

Να Τερματίσει στο Πρώτο / Δεύτερο Μισό 

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τις επίσημες θέσεις κατάταξης στο τέλος της σεζόν. 

 

Στοίχημα Υποβιβασμού 

Αν μια ομάδα αποβληθεί από το πρωτάθλημα πριν από την έναρξη της χρονιάς, τότε όλα τα στοιχήματα αυτής της 

αγοράς θα ακυρωθούν και θα ανοίξει νέα αγορά για τον υποβιβασμό. 

 

Νικητής Σεζόν με Χάντικαπ 

Η διευθέτηση καθορίζεται μετά την πρόσθεση χάντικαπ πόντων στους τελικούς βαθμούς όλων των ομάδων της 

λίγκας. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας ''dead-heat'' (η διαφορά τερμάτων δεν υπολογίζεται). 

 

Στοίχημα Κατηγορίας 

Για σκοπούς διευθέτησης, στο στοίχημα κατηγορίας, οι θέσεις κατάταξης των ομάδων μετά την ολοκλήρωση του 

αγωνιστικού προγράμματος, θα καθορίζουν τις θέσεις (κανόνες dead-heat θα ισχύουν στην περίπτωση που δύο ή 

περισσότερες ομάδες ισοβαθμήσουν - σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της διοργάνωσης) χωρίς να 

υπολογίζονται playoffs ή μετέπειτα αλλαγές και ενστάσεις από τις αντίστοιχες λίγκες. Τα στοιχήματα ισχύουν και για 

τις ομάδες που δεν έχουν ολοκληρώσει όλους τους αγώνες. 
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Εξαίρεση αποτελούν τα πρωταθλήματα, όπου ένας αγώνας playoffs παίζεται για να καθοριστεί ο πρωταθλητής, όταν 

ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση. Σ' αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνουμε ως πρωταθλητή, τον νικητή του 

επόμενου γύρου playoffs. 

 

Πρώτος σκόρερ 

Υπολογίζονται μόνο τα γκολ που έχουν επιτευχθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία, ανεξάρτητα από την ομάδα. Η ομάδα 

που αναφέρεται δίπλα από το όνομα του ποδοσφαιριστή είναι απλά ενδεικτική. Μετρούν μόνο τα γκολ στο 

πρωτάθλημα, χωρίς playoffs. Δεν υπολογίζονται αυτογκόλ. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Στοιχήματα σε μη 

συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. 

 

Head 2 Head Σεζόν / Σύνολο Βαθμών Ομάδας 

Αν κάποια ομάδα δεν ολοκληρώσει το αγωνιστικό πρόγραμμα, τότε όλα τα στοιχήματα και head 2 head και βαθμών 

ομάδας που αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα, ακυρώνονται. 

 

Συνολικά Γκολ Αγωνιστικής / Total Goals Matchday – Πρόβλεψη του συνολικού αριθμού τερμάτων που θα επιτευχθούν 

στην αγωνιστική του εκάστοτε πρωταθλήματος/ κατηγορίας/ διοργάνωσης. Για να ισχύει το στοίχημα πρέπει να 

διεξαχθούν όλοι οι αγώνες της αγωνιστικής. Αν έστω και ένας αγώνας δεν διεξαχθεί/ολοκληρωθεί εντός του χρονικού 

πλαισίου που προβλέπουν οι κανονισμοί (Ειδικοί Όροι – Παρ. 13,14,15) τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. 

Γκολ στην παράταση ή στην διαδικασία των πέναλτυ δεν συμπεριλαμβάνονται εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Για τη διευθέτηση των στοιχημάτων χρησιμοποιούνται πληροφορίες που παρέχονται από την επίσημη διοργανώτρια 

αρχή  και από τον επίσημο πάροχο. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από τον πάροχο ή 

την διοργανώτρια αρχή  και  σε περιπτώσεις που υπάρχουν αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος ή η διοργανώτρια αρχή 

δεν έχουν αναρτήσει σωστά αποτελέσματα, η εταιρία κατ’ εξαίρεση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ανεξάρτητα 

αποδεικτικά στοιχεία για να ολοκληρώσει τη σωστή διευθέτηση των στοιχημάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου 

όλα τα παραπάνω είναι αδύνατα η εταιρία μπορεί να διευθετεί στοιχήματα με βάση τα δικά της στατιστικά δεδομένα.  

Στοιχήματα σε έναν αγώνα ή πρόκριση δεν επηρεάζονται αν μια ομάδα ακυρωθεί αργότερα, ή επανενταχθεί στη 

διοργάνωση. 

 

 

Μπάσκετ (Basketball) 

 

Στοιχήματα Αγώνα 

Ένα στοίχημα είναι σε ισχύ εάν ο αγώνας ξεκινήσει κανονικά στο γήπεδο που έχει οριστεί και κατά την τοπική 

προγραμματισμένη ώρα. 

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

Σε αγορές 2πλής Επιλογής (2-way) ισχύει η επιστροφή πονταρίσματος  εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από κάτω. 

Π.χ σε περίπτωση ισοπαλίας στα στοιχήματα Quarter Winner Draw No Bet (1st, 2nd, 3rd and 4th ) ή Half Time Winner 

Draw No bet τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

Σε τέτοια περίπτωση, στα μονά στοιχήματα, θα επιστρέφεται το ποσό πονταρίσματος ενώ σε πολλαπλά/παρολί η 

συγκεκριμένη επιλογή θα πληρώνεται με απόδοση τη μονάδα (1,00).   
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Στις περιπτώσεις στοιχήματος 2-way όπου περιλαμβλανεται παράταση και θα υπάρξει νικητής στο συγκεκριμένο 

στοίχημα τότε ο κανόνας επιστροφής πονταρίσματος δεν ισχύει.  

Ομοίως για τον Σε-εξέλιξη στοιχηματισμό (Live Betting). 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Τα στοιχήματα δεν περιλαμβάνουν την παράταση εκτός αν οριστεί και αναφέρεται διαφορετικά από την εταιρία για 

κάθε είδος στοιχήματος στους κανονισμούς για την εκάστοτε αγορά, ή με αναγραφή στο όνομα της αγοράς στη 

απόδειξη στοιχήματος.  

Διεκρινίζεται ότι η ένδειξη, «συμπεριλαμβάνεται η παράταση» (incl. OT), μπορεί να αναγράφεται και σε αγορές αγώνων 

που ενδέχεται να μην υπάρξει παράταση, όπως για παράδειγμα σε διπλούς αγώνες κυπέλου ή σε πρωταθλήματα όπου 

ισχύει η ισοπαλία. Στις περιπτώσεις αυτές τα στοιχήματα ισχύουν κανονικά και οποιαδήποτε παράταση αν υπάρξει θα 

μετρά για σκοπούς διευθέτησης.   

 

Για αγώνα διάρκειας 40 λεπτών, ως πρώτο ημίχρονο ορίζονται τα πρώτα 20 λεπτά του ματς που σε μερικές 

διοργανώσεις περιλαμβάνουν την 1η και τη 2η περίοδο. 

Για αγώνα διάρκειας 48 λεπτών, ως πρώτο ημίχρονο ορίζονται τα πρώτα 24 λεπτά του ματς που περιλαμβάνουν την 

1η και τη 2η περίοδο.  

 

Eιδικά Παικτών / Αγωνιστικές αποδόσεις – Ο στοιχηματισμός είναι διαθέσιμος στην αγωνιστική απόδοση ενός 

συγκεκριμένου παίκτη για μια ποικιλία από στατιστικές κατηγορίες π.χ. πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ, τάπες, ελεύθερες 

βολές, τρίποντα κλπ. Επίσης μπορεί να προσφέρονται και στοιχήματα σε συνδυασμούς 2 ή περισσότερων στατιστικών 

κατηγοριών, π.χ. Συνολικά Παίκτη σε πόντους + ασίστ + ριμπαουντ. 

 

Διπλό-Διπλό παίκτη / Player double-double – Πρόβλεψη ότι ένας παίκτης θα πετύχει διψήφιο αριθμό σε οποιεσδήποτε 

2 από τις 5 στατιστικές κατηγορίες (πόντους, ασίστ, ριμπάουντ, κλεψίματα, τάπες-blocks). 

Τριπλό Διπλό παίκτη / Player triple double – Πρόβλεψη ότι ένας παίκτης θα πετύχει διψήφιο αριθμό σε οποιεσδήποτε 

3 από τις 5 στατιστικές κατηγορίες (πόντους, ασίστ, ριμπάουντ, κλεψίματα, τάπες-blocks). 

Οι παίκτες πρέπει να συμμετέχουν στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα (δηλ. να λάβουν χρόνο συμμετοχής). 

Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις συνδυαστικών στοιχημάτων απόδοσης παίκτη / στοιχήματα αγώνα (σύνολο πόντων, 

νίκη, χάντικαπ κ.λ.π.). Σε αυτή την περίπτωση εφόσον ο παίκτης δεν συμμετέχει στον αγώνα, τα στοιχήματα θα 

θεωρούνται άκυρα. Η παράταση δεν υπολογίζεται για οποιαδήποτε στοιχήματα παικτών, εκτός κι αν ορίζεται 

διαφορετικά. 

 

Eιδικά Ομάδων / Αγώνα – Ο στοιχηματισμός είναι διαθέσιμος στην αγωνιστική απόδοση των ομάδων (home/away) ή 

του αγώνα για μια ποικιλία από στατιστικές κατηγορίες π.χ. πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ, κοψίματα, ελεύθερες βολές, 

τρίποντα, αριθμό παικτών που θα σκοράρουν κλπ. Τα στοιχήματα θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν ολοκληρωθεί ο 

αγώνας. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός αν το αποτέλεσμα έχει 

κριθεί (π.χ. Στη διακοπή υπάρχουν 12 ρίμπαουντ στον αγώνα, το Over 11.5 κερδίζει και το Under 11.5 χάνει).  

 

Head 2 Head (H2H) Παικτών / Ομάδων / Αγωνιστικές αποδόσεις – Ο στοιχηματισμός είναι διαθέσιμος στην αγωνιστική 

απόδοση ενός συγκεκριμένου παίκτη ή ομάδας για μια ποικιλία από στατιστικές κατηγορίες π.χ. πόντοι, ριμπάουντ, 

ασίστ, κλεψίματα, τάπες(blocks), λάθη, εύστοχα τρίποντα, εύστοχες ελέυθερες βολές κ.λ.π. 
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Οι σχετικοί παίκτες πρέπει να έχουν χρόνο συμμετοχής στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Η παράταση δεν 

υπολογίζεται για οποιαδήποτε στοιχήματα παικτών, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. 

Αγωνιστικές αποδόσεις παικτών/ομάδων συγκρίνονται για σκοπούς στοιχηματισμού σε ένα Head 2 Head 

παικτών/ομάδων. Μπορεί να χρησιμοποιούνται χάντικαπ και να εφαρμόζονται στο σκορ κάθε παίκτη/ομάδα για να 

καθοριστεί το αποτέλεσμα.  

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο παίκτες έχουν χρόνο συμμετοχής στον 

αγώνα και εφόσων ολοκληρωθεί ο αγώνας. 

Τα στοιχήματα Head 2 Head ομάδων θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν ολοκληρωθεί ο αγώνας. Σε περίπτωση οριστικής 

διακοπής όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.  

 

Νικητής τζάμπολ – Πρόβλεψη της ομάδας που θα έχει κατοχή της μπάλας αμέσως μετά το τζάμπολ στην έναρξη του 

αγώνα.  

Πρώτος Σκόρερ στον Αγώνα / Match Top Scorer – Πρόβλεψη του παίκτη που θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους 

στον αγώνα. Η παράταση δεν υπολογίζεται εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. Ισχύουν κανόνες Dead-Heat, σε 

περίπτωση ισοβαθμίας. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν αγωνίζονται καθόλου στον αγώνα θα θεωρούνται άκυρα. 

Σκόρερ Πρώτου Πόντου, Πρώτου Τρίποντου / First Point,First 3point Scorer – Πρόβλεψη του παίκτη που θα σκοράρει 

τον πρώτο πόντο , το πρώτο τρίποντο στον αγώνα. Εφόσον ο παίκτης συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για τον αγώνα 

τα στοιχήματα θα είναι έγκυρα, ανεξαρτήτως αν αγωνίζεται ή όχι την ώρα που σημειώνεται ο πρώτος πόντος/πρώτο 

τρίποντο. (ισχύει και για τα αντίστοιχα στοιχήματα σε κάθε περίοδο/ημίχρονο/αγώνα). Στην περίπτωση που ο παίκτης 

δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για τον αγώνα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. 

Σκόρερ Τελευταίου Πόντου, Τελευταίου τρίποντου / Last Point, Last 3point Scorer – Πρόβλεψη του παίκτη που θα 

σκοράρει τον τελευταίο πόντο, τελευταίο τρίποντο στον αγώνα. Εφόσον ο παίκτης συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή 

για τον αγώνα τα στοιχήματα θα είναι έγκυρα, ανεξαρτήτως αν αγωνίζεται ή όχι την ώρα που σημειώνεται ο τελευταίος 

πόντος/τελευταίο τρίποντο. (ισχύει και για τα αντίστοιχα στοιχήματα σε κάθε περίοδο/ημίχρονο/αγώνα). Στην 

περίπτωση που ο παίκτης δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για τον αγώνα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. 

Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ σε μία περίοδο/Team With Highest Score in a period – Πρόβλεψη της ομάδας που θα 

πετύχει τους περισσότερους πόντους σε μια περίοδο. Π.χ. σκορ περιόδων 1η περίοδος 20-21 σκορ, 2η περίοδος 23-24 

σκορ, 3η περίοδος 25-26 σκορ, 4η περίοδος 30-29 σκορ, νικητής του στοιχήματος θα είναι η γηπεδούχος για τους 30 

πόντους στην 4η περίοδο. Σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες πετύχουν τους ίδιους περισσότερους πόντους τότε 

κερδίζει η επιλογή Both Teams (και οι δύο ομάδες - ισοπαλία), στην οποία περίπτωση οι ατομικές επιλογές των δύο 

ομάδων θα χάνουν. Το σκορ στην παράταση δεν υπολογίζεται εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά 

Πρώτος Πόντος Του αγώνα / First Point of The Game – Πρόβλεψη για το πώς θα επιτευχθεί ο πρώτος πόντος στον 

αγώνα, με ελεύθερη βολή, δίποντο ή τρίποντο.   

Παίκτες που θα σκοράρουν Χ πόντους ή παραπάνω / Players to Score Χ points or more – Πρόβλεψη του αριθμού των 

παικτών που θα σκοράρουν πάνω από Χ πόντους. Ισχύει και για στοιχήματα γηπεδούχου/φιλοξενούμενης ομάδας. Η 

παράταση δεν υπολογίζεται εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. 
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Νικητής Αγώνα & Πρώτος Σκόρερ του αγώνα / Match Winner & Match Top Scorer – Πρόβλεψη της νικήτριας ομάδας 

σε συνδυασμό με τον πρώτο σκόρερ του αγώνα. Σε περίπτωση που η νικήτρια ομάδα έχει 2 σκόρερ και πάνω με τους 

περισσότερους πόντους θα ισχύσει ο κανόνας Dead Heat. 

Τρίποντα στον αγώνα / 3pointers in the game – Πρόβλεψη του ακριβούς αριθμού τρίποντων που θα σημειωθούν στον 

αγώνα/ από γηπεδούχο/ από φιλοξενούμενο. Το στοίχημα προσφέρεται σε under/over ή/και αριθμό τρίποντων (0-2, 

3-4 κλπ). Σε περίπτωση οριστικής διακοπής, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν η διευθέτησή τους έχει ήδη 

καθοριστεί. Η παράταση δεν υπολογίζεται εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. 

Ημίχρονο, Περίοδος με το Υψηλότερο Σκορ / Highest Scoring Half, Period – Πρόβλεψη του ημιχρόνου, περιόδου όπου 

θα σημειωθούν οι περισσότεροι πόντοι στον αγώνα. Σε περίπτωση όπου 2 ή περισσότερες περιόδοι ή και τα δύο 

ημίχρονα έχουν τους ίδιους πόντους, εν απουσία προσφοράς για ισοπαλία τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα (Draw 

No Bet).   Η παράταση δεν υπολογίζεται εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. 

Ομάδα να κερδίσει όλες τις περιόδους / Team to win all quarters – Πρόβλεψη της ομάδας που θα κερδίσει όλες τις 

περιόδους στον αγώνα. Η παράταση δεν υπολογίζεται εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. 

Ομάδα που θα σκοράρει Πρώτη / First Team to Score – Πρόβλεψη της ομάδας που θα σκοράρει  πρώτη στον αγώνα.  

Ομάδα που θα σκοράρει τελευταία / Last Team to Score – Πρόβλεψη της ομάδας που θα σκοράρει  τελευταία στον 

αγώνα. Η παράταση δεν υπολογίζεται εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. 

Ειδικά Αγωνιστικής / Matchday Specials – Διαθέσιμα στοιχήματα με βάσει τα αποτελέσματα ολόκληρης της 

αγωνιστικής, π.χ Ομάδα με Περισσότερα Εύστοχα Τρίποντα, Αγώνας με το Υψηλότερο Σκορ, Συνολικοί Πόντοι 

(Αγωνιστικής), Συνολικά Τρίποντα (Αγωνιστικής) κλπ. Για να ισχύει το στοίχημα πρέπει να διεξαχθούν όλοι οι αγώνες 

της αγωνιστικής. Αν έστω και ένας αγώνας δεν διεξαχθεί/ολοκληρωθεί εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπουν 

οι κανονισμοί τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Τυχών παρατάσεις στους αγώνες της αγωνιστικής μετρούν για 

τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Σε στοιχήματα όπου υπάρχει ισοβαθμία θα εφαρμόζεται ο κανονισμός Dead Heat. 

 

Σε στοιχήματα αγώνα σε εξέλιξη (Ζωντανό Στοίχημα) 

Αν ένα παιχνίδι διακοπεί ή ακυρωθεί μετά την έναρξη, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εκτός από εκείνες τις αγορές 

που έχουν ήδη κριθεί. Ισχύει ο κανόνας να συνεχιστεί έως τα μεσάνυχτα της επόμενης από την αναγραφόμενη στο 

Πρόγραμμα ημερολογιακής ημέρας (με βάση την τοπική ώρα).  

Σε όλες τις αγορές δεν λαμβάνεται υπόψη παράταση, εκτός αν οριστεί και αναφέρεται διαφορετικά από την εταιρία 

για κάθε είδος στοιχήματος.  

 

Στοιχήματα Ημιχρόνου Σε-Εξέλιξη  

Για να ισχύουν τα στοιχήματα πρώτου ημιχρόνου πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Αν το παιχνίδι αναβληθεί 

ή ακυρωθεί μετά την έναρξη, τότε όλα τα στοιχήματα πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου είναι άκυρα εκτός από εκείνες 

τις αγορές που έχουν ήδη κριθεί. 

 

Στοιχήματα Περιόδου Σε-Εξέλιξη  

Η περίοδος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχουν ήδη κριθεί πριν τη διακοπή της 

περιόδου. 

 

Πρώτη ομάδα στους Χ Πόντους 
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Προβλέψτε ποια ομάδα θα φτάσει πρώτα στους πόντους που δηλώνονται κάθε φορά.   

 

Ποια ομάδα θα σκοράρει τον Χ Πόντο 

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σημειώσει τον πόντο που δηλώνεται.  

 

Ομάδα που Θα προχωρήσει περισσότερο / Φάση αποκλεισμού 

Τα στοιχεία θα παρέχονται από την επίσημη διοργανώτρια αρχή ώστε να γίνει η διευθέτηση του στοιχήματος και θα 

αφορούν την υψηλότερη επίσημη κατάταξη μίας ομάδας. Τα στοιχήματα αυτά θα ακυρώνονται μόνο σε περίπτωση 

που μία ομάδα αποκλειστεί στην ίδια φάση με μία άλλη και δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή συγκεκριμένη θέση 

κατάταξης.  

 

Σειρά Αγώνων 

Αν αλλάξει ή ακόμη και αν δε συμπληρωθεί το σύνολο των προγραμματισμένων αγώνων σύμφωνα με τον αριθμό 

αγώνων που έχει δώσει η διοργανώτρια αρχή, τα στοιχήματα δεν ισχύουν και ακυρώνονται. Συμπεριλαμβάνονται 

αγώνες playoffs αν υπάρχουν στην διοργάνωση για την ανακήρυξη του πρωταθλητή. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

 

 

Στοίχημα Νικητή Πρωταθλήματος, Περιφέρειας & Υπο-περιφέρειας. 

Ισχύουν όλα τα στοιχήματα ανεξάρτητα από μετακίνηση ομάδας, μετονομασία ομάδας ή αλλαγή της διάρκειας της 

αγωνιστικής χρονιάς. 

 

Μακροχρόνια ΝΒΑ 

Νίκες κανονικής περιόδου/Head 2 head: Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 80 αγώνες κανονικής περιόδου 

για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν τα εναπομείναντα παιχνίδια δεν μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται αγώνες playoffs αν υπάρχουν στην διοργάνωση. 

Νικητής υπο-περιφέρειας: Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 80 αγώνες κανονικής περιόδου για να 

ισχύσουν τα στοιχήματα. Ισχύουν οι κανόνες NBA tie break. Δεν περιλαμβάνονται αγώνες playoffs. 

Νικητής περιφέρειας: Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 80 αγώνες κανονικής περιόδου για να ισχύσουν 

τα στοιχήματα. Η ομάδα που συνεχίζει στο Πρωτάθλημα ΝΒΑ, αναδεικνύεται η νικήτρια της περιφέρειας. 

Συμπεριλαμβάνονται οι αγώνες playoffs. 

 

Μυθικοί αγώνες 

Πρόκειται για μη πραγματικούς αγώνες, με σύγκριση δύο ομάδων σε ένα γύρο για στοιχηματικούς λόγους. Η ομάδα 

που πετυχαίνει τα περισσότερους πόντους στο δικό της παιχνίδι, θεωρείται νικήτρια. Αν οι δύο ομάδες πετύχουν τον 

ίδιο αριθμό πόντων τότε το παιχνίδι θεωρείται ισοπαλία σε στοίχημα τριπλής επιλογής ή υπολογίζεται το χάντικαπ για 

να διευθετηθεί το στοίχημα σε στοίχημα διπλής επιλογής. 

Αν κάποιος από τους δύο αγώνες δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα είναι άκυρα. 
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Πχ αν ο αγώνας Παναθηναϊκός – ΑΡΗΣ τελειώσει 87-60 και ο αγώνας ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός τελειώσει 85-88 τότε το 

τελικό αποτέλεσμα για το fantasy league θα είναι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 87-88. Η αγορά θα διευθετηθεί σαν να 

έχει νικήσει ο Ολυμπιακός. 

Πχ αν ο αγώνας ΤΣΣΚΑ – Μπαρτσελόνα τελειώσει 60-76 και ο αγώνας Μακάμπι - Ρεάλ Μαδρίτης τελειώσει 67-80 τότε 

το τελικό αποτέλεσμα για το fantasy league για τον αγώνα ΤΣΣΚΑ – Μακάμπι και εφόσον υπάρχει δηλωμένο πριν τους 

αγώνες πλεονέκτημα χάντικαπ +8,5 για την ΤΣΣΚΑ 68,5-67. Άρα θα διευθετηθεί σαν να έχει νικήσει η ΤΣΣΚΑ. 

Πχ αν ο αγώνας Μπόστον Σέλτικς – Σπερς τελειώσει 90-103 και ο αγώνας Λάικερς – Χιούστον Ρόκετς τελειώσει 96-95 

τότε το τελικό αποτέλεσμα για το fantasy league θα είναι Σπερς – Χιούστον Ρόκετς 103-95. Αν η γραμμή στο Over / 

Under είναι στο 195,5 τότε σαν κερδισμένο το Over 195,5. 

Αντίστοιχα για όλες τις αγορές 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Για τη διευθέτηση των στοιχημάτων χρησιμοποιούνται πληροφορίες που παρέχονται από την επίσημη διοργανώτρια 

αρχή και από τον επίσημο πάροχο. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από τον πάροχο ή 

την διοργανώτρια αρχή  και  σε περιπτώσεις που υπάρχουν αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος ή η διοργανώτρια αρχή 

δεν έχουν αναρτήσει σωστά αποτελέσματα, η εταιρία κατ’ εξαίρεση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει  ανεξάρτητα 

αποδεικτικά στοιχεία για να ολοκληρώσει τη σωστή διευθέτηση των στοιχημάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου 

όλα τα παραπάνω είναι αδύνατα η εταιρία μπορεί να διευθετεί στοιχήματα με βάση τα δικά της στατιστικά δεδομένα. 

 

 

Τένις (Tennis) 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Ένας αγώνας τένις θεωρείται ότι ξεκίνησε με την πραγματοποίηση του πρώτου σέρβις του αγώνα. 

 

Σε όλες τις ακόλουθες περιστάσεις, τα στοιχήματα θα ισχύουν: 

- Αλλαγή του τόπου διεξαγωγής. 

- Αλλαγή προγράμματος ή/και ημέρας διεξαγωγής του αγώνα με την προϋπόθεση ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί 

πριν την ολοκλήρωση του τουρνουά. 

- Αλλαγή γηπέδου. 

- Αλλαγή από κλειστό σε ανοικτό γήπεδο ή το αντίστροφα. 

- Αλλαγή επιφάνειας που διεξάγεται ο αγώνας. 

 

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

 

Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής (π.χ. λογω καιρού) τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα εφόσων ο αγώνας 

συνεχιστεί και τελειώσει κανονικά πριν το τέλος του τουρνουά. 

 

Στην περίπτωση που ένας αγώνας αρχίσει και δεν ολοκληρωθεί λόγω αποβολής ενός εκ των δύο παικτών (ή τεσσάρων 

παικτών), όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός από αυτά που έχουν ήδη διευθετηθεί και το στοίχημα “Νικητής 

Αγώνα/Match Odds”.  Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διακοπής του αγώνα λόγω αποχώρησης ενός εκ των δύο 

παικτών (ή τεσσάρων παικτών) που δεν προκύπτει από αποβολή ή τιμωρία (π.χ. τραυματισμό ή άλλο λόγο) τότε όλα 

τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός από αυτά που έχουν ήδη κριθεί. 
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Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής  

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες επιστρέφονται (στοιχήματα σε παίκτες που δεν συμμετέχουν στο τουρνουά 

επιστρέφονται και θεωρούνται άκυρα). Ο παίκτης πρέπει να έχουν παίξει τουλάχιστον ένα πόντο στο τουρνουά για να 

ισχύουν τα στοιχήματα. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη επικυρωμένη βαθμολογία της 

διοργανώτριας αρχής. 

 

Νικητήριο Τέταρτο / Νικητήριο Μισό / Φιναλίστ / Πρόβλεψη Τελικού / Να Φτάσει τον Τελικό 

Για τις αγορές νικητής, νικητήριο τέταρτο, νικητήριο μισό, φιναλίστ, πρόβλεψη τελικού, να φτάσει στον τελικό, τα 

στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. Σε 

περίπτωση ακύρωσης του τουρνουά, τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με την κατάταξη των παικτών μέχρι τη 

στιγμή της ακύρωσης. 

 

 

Στοίχημα Head 2 Head Διοργάνωσης 

Πρέπει και οι δύο παίκτες να παίξουν τουλάχιστον 1 πόντο στη διοργάνωση για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν οι δύο 

παίκτες φθάσουν μέχρι τον ίδιο γύρο της διοργάνωσης, τα στοιχήματα ακυρώνονται και θα πληρώνονται με απόδοση 

την μονάδα. 

 

Συνολικά Σετ 

Αγορές διπλής και τριπλής επιλογής μπορεί να προσφέρονται για στοιχηματισμό. Η 3πλή επιλογή έχει το ''ακριβώς'' 

σαν μια επιλογή. Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν δεν ολοκληρωθεί ο δηλωμένος αριθμός σετ, ή αν αλλάξει όπως έχει 

δηλωθεί από τη διοργανώτρια αρχή. 

 

1ο Σέρβις του Γκέιμ 

Αγορά διπλής επιλογής προσφέρεται για έναν παίκτη να κρατήσει το σέρβις του ή να δεχθεί μπρέικ στο 1ο σερβίς του 

γκέιμ στον αγώνα. Το 1ο σέρβις του γκέιμ πρέπει να ολοκληρωθεί και να επικυρωθεί ο πόντος σε έναν από τους δύο 

παίκτες για να ισχύουν τα στοιχήματα.  

 

1ο Μπρέικ 

Στοιχήματα για τον παίκτη που θα κάνει πρώτος μπρέικ στον αγώνα σε αγορά διπλής επιλογής, αν δεν υπάρχει κανένα 

μπρέικ του σέρβις στον αγώνα τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονάδα.  

 

Ειδικά Στοιχήματα Παικτών – Ο στοιχηματισμός είναι διαθέσιμος στην αγωνιστική απόδοση ενός συγκεκριμένου 

παίκτη για μια ποικιλία από στατιστικές κατηγορίες π.χ. Αριθμός Άσων / Διπλών Σφαλμάτων/Ποσοστά σερβιρίσματος,  

κλπ. Σε περίπτωση διακοπής, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Τα 

στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα στατιστικά του αγώνα.  

 

Διάρκεια του αγώνα – Πρόβλεψη της διάρκειας του αγώνα σε λεπτά, πάνω ή κάτω από την προσφερόμενη βάση 

(Under/Over). Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν η διευθέτησή τους έχει 

ήδη καθοριστεί.  Σε περίπτωση αλλαγής διάρκειας του (αριθμό σετ) από τους διοργανωτές όλα τα στοιχήματα θα 

θεωρούνται άκυρα. 

 

Αγορές Βασισμένες στα Συνολικά Γκέιμς / Χάντικαπ για Γκέιμς 
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Αυτοί οι γενικοί κανόνες εφαρμόζονται για γκέιμς σε μεμονωμένα σετ, γκέιμς σε αγώνα, γκέιμς Παίκτη, και Στοίχημα 

με Χάντικαπ (με βάση τα κερδισμένα γκέιμς). Σε περίπτωση πόντων / γκέιμς που έχουν αφαιρεθεί, αυτοί θα μετράνε 

για την τελική διευθέτηση. 

Για τους σκοπούς όλων αυτών των αγορών, ένα Tie-Break ή Match Tie-Break υπολογίζεται σαν ένα γκέιμ. 

 

Σε περίπτωση αποχώρησης, ακύρωσης ή αλλαγής τερέν στο μέσο του αγώνα, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν 

δεν υπάρχει κανένας κατανοητός τρόπος το σετ και/ή ο αγώνας να μπορούσε να διεξαχθεί στις φυσικές του συνθήκες, 

δίχως να έχει ήδη κριθεί το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς.  

 

Παραδείγματα: 

1) Το σετ διακόπτεται οριστικά με σκορ 4-4. Τα στοιχήματα στο Over/Under 9.5 Γκέιμς  (ή λιγότερα) διευθετούνται ως 

κερδισμένα/χαμένα αντίστοιχα, καθώς κάθε πιθανή εξέλιξη του αγώνα θα είχε τουλάχιστον 10 Γκέιμς. Τα στοιχήματα 

στις αγορές Over/Under 10.5 Γκέιμς ή περισσότερα, διευθετούνται ως άκυρα. 

 

2) Σε αγώνα με μέγιστο αριθμό τριών set, το παιχνίδι διακόπτεται οριστικά με σκορ 6-4, 4-6. Τα στοιχήματα στις αγορές 

Over/Under 25.5 Γκέιμς (ή λιγότερα) θα διευθετούνται ως κερδισμένα/χαμένα αντίστοιχα. Τα στοιχήματα στις αγορές 

Over/Under 26.5 Γκέιμς ή περισσότερα, διευθετούνται ως άκυρα. 

 

3) Σε αγώνα με μέγιστο αριθμό τριών set, το παιχνίδι διακόπτεται οριστικά με σκορ 6-4, 4-6, 5-5. Τα στοιχήματα σε 

οποιονδήποτε από τους 2 παίκτες σε Χάντικαπ +2.5 ή μεγαλύτερο θα διευθετούνται  ως κερδισμένα, ενώ αντίστοιχα 

τα στοιχήματα σε Χάντικαπ -2.5 ή μικρότερο (-4.5, -5.5 κ.ο.κ) θα διευθετούνται ως χαμένα. Όλα τα στοιχήματα μεταξύ 

-2 και +2 θα θεωρούνται άκυρα. 

 

Οι αγορές Χάντικαπ, Συνολικών γκέιμς στον Αγώνα και γκέιμς Παίκτη βασίζονται σε ένα ορισμένο αριθμό σετ. Στην 

περίπτωση που ο καθορισμένος αριθμός των σετ αλλάξει ή διαφοροποιηθεί από τον προσφερόμενο για σκοπούς 

στοιχηματισμού, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Στο τέλος του αγώνα, όλα τα γκέιμς που κάθε παίκτης κερδίζει, αθροίζονται και εφαρμόζεται το χάντικαπ για να 

καθοριστεί ο νικητής με χάντικαπ.  

 

Εθνικότητα Νικητή 

Η εθνικότητα ορίζεται όπως αναφέρεται από τη διοργανώτρια αρχή. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα από 

αποχωρήσεις.  

 

Ταχύτερο Σέρβις Τουρνουά 

Ο παίκτης πρέπει να κάνει ένα σέρβις για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα 

επίσημα στοιχεία της διοργάνωσης. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες επιστρέφονται (στοιχήματα σε παίκτες που δεν 

συμμετέχουν στο τουρνουά επιστρέφονται και θεωρούνται άκυρα). 

 

Αριθμός Άσων / Διπλών Σφαλμάτων 

Στην περίπτωση μιας ακύρωσης ή αποχώρησης, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν η διευθέτησή τους έχει 

ήδη καθοριστεί. Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα στατιστικά της διοργάνωσης.  

 

Πόσα Σετ Θα Χάσει Ο Παίκτης Σε Όλη Τη Διοργάνωση 
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Στην περίπτωση αποχώρησης ενός παίκτη από τον αγώνα ή της μη συμμετοχής του από την αρχή, θα λαμβάνονται 

μόνο τα Σετ τα οποία έχουν ολοκληρωθεί από τη στιγμή της έναρξης της διοργάνωσης. 

 

Φάση Αποκλεισμού 

Ο παίκτης πρέπει να παίξει τουλάχιστον ένα πόντο στη διοργάνωση για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 

Σε στοιχήματα για το αν ο νικητής θα έχει μονό ή ζυγό αριθμό κατάταξης, αν ο νικητής είναι μη καταταγμένος, τα 

στοιχήματα ακυρώνονται.  

 

Match Tie Breaks 

Σε μερικές διοργανώσεις (π.χ. Seniors' Tour, μη-Grand Slam διπλά), αγώνες που φθάνουν στο 1-1 σετ, καθορίζονται 

από ένα "Match Tie-Break". 

Αν ο αγώνας καθοριστεί από ένα Match Tie-break, τότε το Match Tie-break θα λαμβάνεται σαν το τρίτο σετ. Ο 

Στοιχηματισμός Σετ θα διευθετηθεί ως 2-1 για το νικητή του Match Tie-break. 

Οποιαδήποτε στοιχήματα λαμβάνονται κατά λάθος σε Ακριβές Σκορ ή αριθμό των Γκέιμς στο 3ο σετ, θα είναι άκυρα. 

 

Διεθνής Premier Τένις Λιγκ 

Στοιχήματα σε παίκτες που θα νικήσουν διευθετούνται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα. 

Στοιχήματα σε μονό σετ αγώνα (για το τελικό μονό σετ του αγώνα ενός στοιχηματισμού παίκτη που θα νικήσει), η 

διευθέτηση των αγορών θα βασίζεται στον πρώτο παίκτη που θα φτάσει πρώτος στα 6 γκέιμς (και το σκορ σε εκείνον 

τον πόντο) και θα αγνοούνται οποιαδήποτε επιπρόσθετα γκέιμς που παίζονται στο σετ. 

Αν κατά τη διάρκεια ενός σετ ένας παίκτης αντικατασταθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός από αυτά που 

έχουν ήδη διευθετηθεί. 

Στοιχηματισμός Live 

 

Live στοιχηματικές αγορές Γκέιμ (τρέχον και το επόμενο) 

Στην περίπτωση που το επόμενο προγραμματισμένο γκέιμ είναι ένα τάι-μπρέικ ή "Champions Tie-Break", όλα τα 

στοιχήματα σε αυτό θα είναι άκυρα, με την εξαίρεση του Πρώτου Πόντου στο Επόμενο Γκέιμ. 

 

Στοιχήματα στο Γκέιμ Να Φτάσει Σε Ισοπαλία θα διευθετούνται ως ΝΑΙ αν το σκορ φθάσει στο 40-40 σε οποιαδήποτε 

φάση. 

 

Αν οποιοδήποτε γκέιμ περιλαμβάνει πόντο(-ους) ποινής από τον διαιτητή, όλα τα στοιχήματα για αυτό το γκέιμ θα 

ισχύουν. Αν ο διαιτητής δώσει ποινή ένα γκέιμ, ή στην περίπτωση που ένα γκέιμ δεν ολοκληρωθεί εξαιτίας 

τραυματισμού παίκτη, όλα τα στοιχήματα σε αυτό το γκέιμ θα είναι άκυρα, με την εξαίρεση του Γκέιμ Να Έρθει 

Ισοπαλία, αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Live στοιχηματισμός, Στοιχήματα Σετ 

Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί λόγω αποκλεισμού ή απόσυρσης όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.  

 

Live στοιχηματισμός, Νικητής Σετ (τρέχον και το επόμενο) 

Στην περίπτωση που ένα σετ ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν η 

διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Live στοιχηματισμός, Σκορ του Σετ (τρέχον και το επόμενο) 
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Αν δε διεξαχθεί επόμενο σετ, τότε τα στοιχήματα για αυτό το σετ θα είναι άκυρα. Το συγκεκριμένο σετ θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

Σε μερικές διοργανώσεις (π.χ. Seniors' Tour, Grand Slam διπλά), αγώνες που φτάνουν στο ένα σετ, καθορίζονται όλοι 

από ένα "Champions' Tie-Break". 

 

Αν ένας αγώνας καθορίζεται από ένα Champions' Tie-Break, τότε το Champions' Tie-Break θα θεωρείται ότι είναι το 

τρίτο σετ. Το Στοίχημα σε Σετ θα διευθετείται σαν 2-1 για το νικητή του Champions' Tie-Break, και ο νικητής του 3ου 

σετ θα διευθετείται επίσης αναλόγως. Οποιαδήποτε στοιχήματα που έχουν ληφθεί για τον Νικητή του Επόμενου Γκέιμ 

ή το Σκορ του Επόμενου Γκέιμ, θα είναι άκυρα αν το επόμενο γκέιμ είναι ένα Champions' Tie-Break. Ωστόσο 

οποιαδήποτε στοιχήματα για τον Πρώτο Πόντο του Επόμενου Γκέιμ, θα ισχύουν. Οποιαδήποτε στοιχήματα έχουν 

ληφθεί κατά λάθος για το Ακριβές Σκορ ή των Αριθμό των Γκέιμς στο 3rο σετ, θα είναι άκυρα. 

 

Live στοιχηματισμός, Συνολικά Γκέιμς στο Επόμενο Σετ 

Αν δεν υπάρξει επόμενο σετ, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται. Δείτε επίσης τους γενικούς κανονισμούς για αγορές 

των Συνολικών Γκέιμς. 

 

Live στοιχηματισμός, Στοίχημα Πόντων 

Τα στοιχήματα προσφέρονται για ένα παίκτη να κερδίσει ένα συγκεκριμένο πόντο. Στην περίπτωση που ο πόντος δεν 

παιχθεί, εξαιτίας της λήξης του γκέιμ ή του αγώνα, όλα τα στοιχήματα για αυτόν τον πόντο θα είναι άκυρα. 

 

Αν ο συγκεκριμένος πόντος δοθεί σαν πόντος ποινής, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

Τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τον αν ο πόντος θα παιχθεί στο τάι-μπρέικ ή όχι. 

 

Live στοιχηματισμός, Αγορές Τάι-Μπρέικ (Συμπεριλαμβανομένων των Champions' Tie Breaks) 

Αν ένα τάι-μπρέικ δεν παιχθεί στο αναφερόμενο σετ, όλα τα στοιχήματα σε αυτές τις αγορές είναι άκυρα. Όλα τα 

στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ή όχι το τάι-μπρέικ περιλαμβάνει το πόντο ποινής που έχει δοθεί. 

 

Αν ο διαιτητής δώσει το τάι-μπρέικ σαν ένα γκέιμ ποινής πριν αυτό αρχίσει, όλα τα στοιχήματα στο τάι-μπρέικ θα είναι 

άκυρα. 

 

Αν το τάι-μπρέικ δοθεί σαν ένα γκέιμ ποινής ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, τα στοιχήματα για το νικητή τάι-μπρέικ θα 

ισχύουν, αλλά εκείνα για το σκορ του τάι-μπρέικ θα είναι άκυρα (εκτός κι αν ο μόνος τρόπος για να κερδηθεί το τάι-

μπρέικ θα ήταν ''Οποιοδήποτε Άλλο''.) Τα στοιχήματα για τους συνολικούς πόντους του τάι-μπρέικ θα διευθετούνται 

μόνο αν το τάι-μπρέικ έχει ήδη ξεπεράσει το σχετικό όριο ή θα πρέπει να ξεπεράσει το όριο ώστε αν φθάσει σε ένα 

φυσικό αποτέλεσμα. 

 

Στην περίπτωση που το τάι-μπρέικ δεν ολοκληρωθεί εξαιτίας αποκλεισμού ή αποχώρησης, όλα τα στοιχήματα στο τάι-

μπρέικ θα είναι άκυρα, με την εξαίρεση του συνόλου πόντων τάι-μπρέικ όπως αναφέρεται παραπάνω. 

 

Live στοιχηματισμός, Ο Παίκτης να κάνει Μπρέικ στον Αγώνα 

Αν ένας παίκτης αποκλειστεί ή αποσυρθεί, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο παίκτης δεν έχει ακόμα κάνει μπρέικ 

εκτός αν δεν υπάρχει καμία ευκαιρία για τον παίκτη να κάνει σερβίς ξανά. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχήματα θα 

διευθετούνται βάσει του παίκτη που έχει κάνει Μπρέικ στον Αγώνα μέχρι εκείνη την στιγμή. 
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Live στοιχηματισμός - O Παίκτης να Δεχθεί Μπρέικ στον Αγώνα 

Στην περίπτωση ακύρωσης ή αποχώρησης παίκτη, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο παίκτης δεν έχει ακόμα δεχθεί 

μπρέικ, εκτός αν δεν υπάρχει καμιά ευκαιρία γι' αυτόν να σερβίρει ξανά, στην οποία περίπτωση τα στοιχήματα θα 

διευθετούνται σ' αυτόν που δεν έχει δεχθεί μπρέικ. 

 

Live στοιχηματισμός, Λάθος Σέρβερ 

Αν ο λάθος παίκτης υποδεικνύεται ως Σέρβερ (Svr), τότε όλα τα στοιχήματα που έχουν ληφθεί στο Τρέχον ή Επόμενο 

Γκέιμ, Σκορ Τρέχοντος ή Επόμενου Γκέιμ, Στοίχημα Πόντου ή Πρώτο Πόντο Επόμενου Γκέιμ, θα είναι άκυρα, ανεξάρτητα 

από το αποτέλεσμα. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου μια επίσημη ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις 

ότι η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε 

τη διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.  

 

 

Βόλεϊ (Volleyball) 

 

Στοιχήματα Αγώνα 

Ένα στοίχημα είναι σε ισχύ εάν ο αγώνας ξεκινήσει κανονικά στο γήπεδο που έχει οριστεί και κατά την τοπική 

προγραμματισμένη ώρα.   

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά 

(Πρέπει να ολοκληρωθεί το παιχνίδι για να ισχύουν τα στοιχήματα). Δεν υπάρχει χρόνος στο Βόλεϊ ώστε να 

συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια. 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν 

συγκεκριμένη αγορά έχει ήδη κριθεί. 

 

Στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στο σκορ μετά από υπόδειξη διαιτητή, τα επίσημα αποτελέσματα θα 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς διευθέτησης, σε όλες τις αγορές. 

Τυχόν πόντοι που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια του λεγόμενου "Χρυσού Σετ" (έκτο σετ) δεν υπολογίζονται για τη 

διευθέτηση του συγκεκριμένου αγώνα, με εξαίρεση τα στοιχήματα που αναφέρονται στην πρόοδο του τουρνουά. 

 

Η αγορά "Να Προκριθεί" θα διευθετείται στην ομάδα που θα προκρίνεται στον επόμενο γύρο της συγκεκριμένης 

διοργάνωσης, και θα συμπεριλαμβάνει το αποτέλεσμα ενός Χρυσού Σετ αν αυτό παιχθεί. 

 

Head 2 Head Παικτών / Αγωνιστικές αποδόσεις / Πρώτος Σκόρερ Αγώνα (Στοιχήματα αγώνα) 
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Ο στοιχηματισμός είναι διαθέσιμος στην αγωνιστική απόδοση ενός ή περισσότερων παικτών για μια ποικιλία από 

στατιστικές κατηγορίες. 

Οι σχετικοί παίκτες πρέπει να έχουν χρόνο συμμετοχής στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα.  

Αγωνιστικές αποδόσεις παικτών συγκρίνονται για σκοπούς στοιχηματισμού σε ένα Head 2 Head παικτών. Μπορεί να 

χρησιμοποιούνται χάντικαπ και να εφαρμόζονται στο σκορ κάθε παίκτη για να καθοριστεί το αποτέλεσμα.  

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο παίκτες έχουν χρόνο συμμετοχής στον 

αγώνα. 

Στην αγορά πρώτος σκόρερ αγώνα θα πρέπει να αθλητής να συμμετέχει τουλάχιστον σε ένα πόντο για να θεωρηθούν 

έγκυρα τα στοιχήματά σε αυτόν. Αν δεν αγωνιστεί τότε θα στοιχήματα είναι άκυρα και θα επιστρέφονται. 

 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

Σε εξέλιξη στοίχημα (Ζωντανός στοιχηματισμός) : 

Σε περίπτωση που αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα όποιας αγοράς δεν έχει κριθεί θα ακυρώνονται. 

 

Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στο σκορ μετά από υπόδειξη διαιτητή τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα 

με τα επίσημα αποτελέσματα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα ‘’Πρώτος που θα φτάσει’’ τα οποία έχουν ήδη κριθεί. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Μπιτς  Σόκερ (Beach Soccer) 

Στοιχήματα Αγώνα 

Όλες οι αγορές αγώνα θα διευθετούνται με βάση την κανονική διάρκεια (όπως αυτή ορίζεται από τον αρμόδιο φορέα 

/ διοργανώτρια αρχή), εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Οι ακόλουθες αγορές περιλαμβάνουν παράταση / πέναλτι για σκοπούς διευθέτησης: 

- Να Προκριθεί 

- Να Σηκώσει το Τρόπαιο 

- Να Κερδίσει στα Πέναλτι 

 

Για κανονισμούς σε συγκεκριμένες αγορές, παρακαλούμε δείτε τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. 
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Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν τον αγώνα δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν οριστεί 

διαφορετικά από την εταιρεία.  

Για αγώνα διάρκειας 36 λεπτών, ως πρώτη περίοδος ορίζονται τα πρώτα 12 λεπτά, ως δεύτερη περίοδος ορίζονται τα 

επόμενα 12 λεπτά και ως τρίτη περίοδος τα τελευταία 12 λεπτά. 

 

Αγωνιστική Απόδοση Ομάδας 

Το στοίχημα αφορά ακριβώς σε ποιο στάδιο θα αποκλειστεί η ομάδα ή ακριβώς τι μετάλλιο θα κερδίσει. 

 

 

Κορυφαίος Σκόρερ Ομάδας 

Υπολογίζονται τα γκολ που έχουν επιτευχθεί στα 40 λεπτά και στην παράταση, όμως δεν υπολογίζεται η διαδικασία 

των πέναλτι. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.  

 

Πρώτος Σκόρερ Διοργάνωσης 

Υπολογίζονται τα γκολ που έχουν επιτευχθεί στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, όμως δεν υπολογίζεται η 

διαδικασία των πέναλτι. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.  

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Για τον ζωντανό στοιχηματισμό ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. 

 

Ηλεκτρονικά Αθλήματα (E-Sports) 

 

Στοιχήματα Αγώνα 

Η διευθέτηση θα βασίζεται στο επίσημο αποτέλεσμα όπως αυτό δηλώνεται από τον αντίστοιχο διοργανωτικό φορέα 

του συγκεκριμένου διαγωνισμού, την μετάδοση ή την διεπαφή του παιχνιδιού. Για μη συμμετέχοντες δεν ισχύουν τα 

στοιχήματα. 

 

Οι ημερομηνίες/ ώρες έναρξης είναι ενδεικτικές και χωρίς εγγυήσεις για την ορθότητα τους. 

Σε περίπτωση ορθογραφικών λαθών στο όνομα ενός παίκτη ή ομάδας, τα στοιχήματα θα ισχύουν κανονικά εκτός αν 

είναι προφανές ότι πρόκειται για λάθος. 
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Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος μίας ομάδας μετά την αποχώρηση μίας ομάδας από τον οργανισμό, την προς ένταξή 

της σε άλλο οργανισμό ή την επίσημη αλλαγή του ονόματός της, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν. 

 

Σε περίπτωση που η αρχική σύνθεση της ομάδας αλλάξει μετά το κλείσιμο των στοιχηματικών αγορών, όλα τα 

στοιχήματα θα ισχύουν. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση αλλαγής στην ομάδα ή τα πρόσωπα μετά την έναρξη. Αν μια 

ομάδα ξεκινά με συγκεκριμένη αρχική ομάδα, και κατά την διάρκεια, ένας συμμετέχων αντιμετωπίσει προβλήματα με 

την σύνδεσή του, τότε, εάν ένα άλλο πρόσωπο μπορέσει να τον αντικαταστήσει, όλα τα στοιχήματα θα ισχύσουν 

κανονικά. 

Αν ένας αγώνας παιχθεί πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία/ώρα έναρξης, τότε όλα τα στοιχήματα που 

τοποθετούνται μετά την πραγματική ώρα έναρξης του αγώνα, θα είναι άκυρα. Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται 

πριν την πραγματική ώρα έναρξης, θα ισχύουν. Παρόλα αυτά οι ώρες έναρξης είναι ενδεικτικές. 

 

Να Νικήσει τον Αγώνα/Να Κερδίσει τον Χάρτη (συμπεριλαμβανομένου Τρέχοντος και Επόμενου) / Διπλή Ευκαιρία 

Αν ένας αγώνας ή χάρτης επαναληφθεί εξαιτίας μιας ισοπαλίας, ο επαναληπτικός αγώνας ή χάρτης θα εκλαμβάνεται 

ως μια ξεχωριστή οντότητα.  

Στην περίπτωση που ένας αγώνας ή χάρτης ξεκινήσουν αλλά δεν ολοκληρωθούν, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι 

άκυρα εκτός κι αν μετά την έναρξη του αγώνα, ένας παίκτης έχει αποκλειστεί, στην οποία περίπτωση ο παίκτης/ομάδα 

που προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή κηρύσσεται νικητής / τρια από τον διοργανωτικό φορέα του συγκεκριμένου 

τουρνουά, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού, θα θεωρείται ως νικητή / τρια για σκοπούς διευθέτησης.  

 

Αν ένας αγώνας ή χάρτης επαναληφθεί εξαιτίας μιας αποσύνδεσης, όλα τα στοιχήματα στη συγκεκριμένη αγορά θα 

είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Ο επαναληπτικός αγώνας ή χάρτης θα εκλαμβάνεται ως 

μια ξεχωριστή οντότητα. Το σημείο αυτό δεν ισχύει για τους αγώνες LAN. 

 

Αν ένας παίκτης/ομάδα πάρει ένα walkover (περάσει by) τουλάχιστον για έναν χάρτη προτού ξεκινήσει ο αγώνας, όλα 

τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Αν ένας χάρτης επαναληφθεί εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος μη σχετιζόμενου με παίκτη, τα στοιχήματα πριν την 

έναρξη του γεγονότος θα ισχύουν για τον επαναλαμβανόμενο χάρτη, σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα. Όλα τα 

στοιχήματα σε-εξέλιξη στον συγκεκριμένο χάρτη θα είναι άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Στοίχημα Χάντικαπ / Στοίχημα Συνόλου Χαρτών / Ακριβές Σκορ / ‘Πρώτος Σε’ Χάρτες  

Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο καθορισμένος αριθμός χαρτών αλλάξουν, ή διαφέρουν από αυτούς που προσφέρονται 

για σκοπούς διευθέτησης. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι 

άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Να Κερδίσει Τουλάχιστον Έναν Χάρτη 

Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το 

αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 

 

StarCraft II   

Στοίχημα Χάρτη: στην περίπτωση μίας ισοπαλίας, η αγορά Να Κερδίσει τον Χάρτη θα ακυρώνεται. 

Νικητήρια Κούρσα / Έθνος Νικητή Παίκτη: Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα 

στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 
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CS:GO 

Αγώνες Best-of-One (bo1): Στην περίπτωση αγώνων Best-of-One (1ο Στάδιο), οι δύο ομάδες αφαιρούν (ban) πίστες 

εναλλακτικά, μέχρι να παραμείνει μία πίστα, η οποία θα είναι και η πίστα που θα παιχτεί. Η ομάδα που εμφανίζεται 

πρώτη στο bracket (υψηλότερο seed), θα είναι και η ομάδα που ξεκινάει το ban των πιστών.  

 

Αγώνες Best-of-Three (bo3): Στην περίπτωση αγώνων Best-of-Three (2ο Στάδιο), οι δύο ομάδες αφαιρούν (ban) πίστες 

εναλλακτικά μέχρι να παραμείνουν 3 πίστες. Η ομάδα που εμφανίζεται πρώτη στο bracket (υψηλότερο seed), θα είναι 

και η ομάδα που ξεκινάει το ban των πιστών. Ύστερα, η ίδια ομάδα, θα επιλέξει την πρώτη πίστα που θα παιχτεί, η 

αντίπαλη ομάδα την δεύτερη πίστα. Η εναπομένουσα πίστα θα παιχτεί ως τελευταία, αν αυτό απαιτηθεί από το 

αποτέλεσμα των δύο πρώτων αγώνων. Μεταξύ των αγώνων bo3, οι ομάδες έχουν δικαίωμα διαλείμματος 5 λεπτών.  

 

Νικήτρια Ομάδα: κάθε αγώνας παίζεται σε μία πίστα και χωρίζεται σε δύο ημίχρονα των 15 γύρων. Σε κάθε ημίχρονο, 

οι ομάδες παίζουν εναλλακτικά terrorist και counter-terrorist. Ο νικητής του κάθε γύρου κερδίζει ένα πόντο. Ο νικητής 

του αγώνα είναι η πρώτη ομάδα που θα φτάσει συνολικά τους 16 πόντους 

 

Η διευθέτηση βασίζεται στην κανονική διάρκεια μόνο, με την εξαίρεση της αγοράς Να Νικήσει στην Παράταση. 

Στοίχημα Χάρτη: στην περίπτωση μίας ισοπαλίας, η επιλογή Ισοπαλία θα λαμβάνεται ως νικήτρια για σκοπούς 

διευθέτησης. Όπου δεν προσφέρεται η ισοπαλία, η διευθέτηση θα περιλαμβάνει παράταση. 

Στοίχημα Γύρου - Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο καθορισμένος αριθμός γύρων αλλάξουν, ή διαφέρουν από αυτούς 

που προσφέρονται για σκοπούς διευθέτησης. Στην περίπτωση που ένας αγώνας, χάρτης ή γύρος ξεκινήσει αλλά δεν 

ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 

 

LOL 

Οι παίκτες διαμορφώνονται σε 2 ομάδες, των τριών ή πέντε Πρωταθλητών σε κάθε ομάδα. Από τις 10 Οκτωβρίου του 

2015, υπάρχουν 127 διαφορετικοί πρωταθλητές τους οποίους μπορείς να επιλέξεις. Κάθε ομάδα ξεκινά σε δύο 

αντίθετες πλευρές του χάρτη σε μια περιοχή που ονομάζεται "πηγή", κοντά σε αυτό που ονομάζεται "Nexus". Ένας 

αγώνας κερδίζεται όταν είτε το Nexus καταστραφεί είτε η αντίπαλη ομάδα παραδοθεί. Για να καταστραφεί ένα Nexus, 

κάθε ομάδα πρέπει να λειτουργεί μέσα από μια σειρά πύργων που ονομάζονται "Turret". Οι Turret συχνά 

τοποθετούνται κατά μήκος μιας διαδρομής σε κάθε βάση δεδομένων που αναφέρεται ως "Lane". Στην πορεία, κάθε 

παίκτης κερδίζει επίπεδα, από τη θανάτωση άλλων πρωταθλητών της αντίπαλης ομάδας, των "Minions" (μικρά NPCs 

που συνεχώς αναπαράγονται για να επιτεθούν στην άλλη ομάδα) και νικώντας ουδέτερα τέρατα (μερικά από τα οποία 

χορηγούν buffs γνωστά ως κορυφές επάνω στο θάνατο). Σκοτώνοντας τους εχθρούς επιτρέπεται στους πρωταθλητές 

να αγοράσουν στην αγορά "αντικείμενα" με χρυσό για τη βελτίωση των στατιστικών τους. Στο League of Legends, κάθε 

παίκτης ξεκινά στο επίπεδο 1 στην αρχή του αγώνα και μπορεί να επιτύχει το μέγιστο επίπεδο των 18 επιπέδων, με 

τον πρωταθλητή τους, και για να επιτύχουν την ισοπέδωση των υπόλοιπων πρωταθλητών έχουν επιστρατευμένες 4 

διαφορετικές ειδικές δυνατότητες πρωταθλητών. 

 

Στοίχημα Χάρτη: στην περίπτωση μίας ισοπαλίας, η αγορά Να Κερδίσει τον Χάρτη θα ακυρώνεται. 

First Blood αγορές: Μόνο σκοτωμοί από την αντίπαλη ομάδα / παίκτη θα υπολογίζονται. 

 

Kill αγορές: θα διευθετούνται με βάση τον επίσημο πίνακα σκορ, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού.  

 

Αγορές Τέρατος: Θα διευθετούνται με βάση τον επίσημο πίνακα σκορ, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού.  
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Αγορές Κτιρίων: Για σκοπούς διευθέτησης, όλα τα κατεστραμμένα κτίρια μετρούν ως κατεστραμμένα από την αντίπαλη 

ομάδα, ανεξάρτητα από το αν το τελευταίο χτύπημα ήταν από έναν Πρωταθλητή ή Minion ή αν ναι ή όχι αυτά είναι 

αναδομημένα κτίρια. 

 

Στην περίπτωση μίας παράδοσης, ο τελικός αριθμός των καταστραμμένων Πύργων και Αναστολέων θα διευθετείται 

στον ελάχιστο αριθμό Πύργων και Αναστολέων που απαιτούνται για να κερδίσετε το παιχνίδι κατά τη στιγμή της 

παράδοσης. Αυτά τα επιπρόσθετα κτίρια θα μεταχειρίζονται ως κατεστραμμένα από την νικητήρια ομάδα και 

περιορίζονται σε πέντε Πύργους και έναν Αναστολέα. Στην περίπτωση μίας παράδοσης, τα στοιχήματα για το Επόμενο 

Κτίριο που θα Καταστραφεί, θα είναι άκυρα. Τα στοιχήματα πάσης ώρας διευθετούνται  με βάση το ρολόι στο παιχνίδι, 

και δεν περιλαμβάνουν την περίοδο πριν τα minions γεννήσουν. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν 

ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 

 

DOTA2 

Είναι ένα ομαδικό παιχνίδι (αν και αρκετοί το ξεχνάνε αυτό in-game) και οι παίκτες της κάθε ομάδας θα πρέπει να 

συγχρονίσουν απόλυτα τις κινήσεις τους ώστε να καταφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, είτε αυτό είναι ένα gank 

ώστε να σκοτώσουν έναν ήρωα είτε αυτό λέγεται άμυνα-επίθεση κτλ. 

 

Όλα αυτά διαδραματίζονται σε έναν χάρτη στον οποίο συμμετέχουν δύο ομάδες των πέντε παικτών η καθεμία. Υπάρχει 

μία βάση για κάθε ομάδα, στην κάτω αριστερή και πάνω δεξιά γωνία αντίστοιχα. Κάθε βάση περιέχει ένα κτίριο, το 

οποίο ονομάζεται Ancient Fortress. Στην ουσία εάν με κάποιο τρόπο καταστραφεί το συγκεκριμένο κτίριο τότε το 

παιχνίδι τελειώνει αναδεικνύοντας νικητή την ομάδα που κατέστρεψε το Ancient Fortress του αντιπάλου. 

 

Στοίχημα Χάρτη: στην περίπτωση μίας ισοπαλίας, η αγορά Να Κερδίσει τον Χάρτη θα ακυρώνεται. 

First Blood αγορές: Μόνο σκοτωμοί από την αντίπαλη ομάδα / παίκτη θα υπολογίζονται. Kill αγορές: θα διευθετούνται 

με βάση τον επίσημο πίνακα σκορ, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού.  

Creep αγορές: Θα διευθετούνται με βάση τον επίσημο πίνακα σκορ, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού. Η 

διευθέτηση καθορίζεται από την ομάδα που θα σκοτώσει τον Roshan και όχι από το ποια ομάδα  λαμβάνει το Aegis of 

the Immortal. Τα creeps ελέγχονται αποκλειστικά από την CPU, εκτός από μερικούς ήρωες οι οποίοι μπορούν να 

ελέγξουν μερικές απ’ αυτές, όποτε η διαδρομή τους είναι καθορισμένη (αν και υπάρχουν τεχνικές που μπορούν να το 

αλλάξουν και αυτό όπως π.χ. το pull). Σκοτώνοντας creeps ή άλλους ήρωες ή και κάποιες άλλες μονάδες (neutral) που 

βρίσκονται στη ζούγκλα του χάρτη κερδίζετε xp και χρυσό (gold) με τον οποίο μπορείτε να αγοράσετε αντικείμενα από 

τα διάφορα μαγαζιά που υπάρχουν στο χάρτη. 

 Αγορές Κτιρίων: Για σκοπούς διευθέτησης, όλα τα κατεστραμμένα κτίρια μετρούν ως κατεστραμμένα από την 

αντίπαλη ομάδα, ανεξάρτητα από το αν το τελευταίο χτύπημα ήταν από έναν Ήρωα ή έναν Κακό. Ο αριθμός των 

στρατώνων θα καθορίζεται από την το εύρος των ατόμων και τους εμπλεκόμενους στρατώνες που καταστράφηκαν. 

Στην περίπτωση μίας παράδοσης, ο τελικός αριθμός των καταστραμμένων Πύργων και Αναστολέων θα διευθετείται 

στον ελάχιστο αριθμό Πύργων και Αναστολέων που απαιτούνται για να κερδίσετε το παιχνίδι κατά τη στιγμή της 

παράδοσης. Αυτά τα επιπρόσθετα κτίρια θα μεταχειρίζονται ως κατεστραμμένα από την νικητήρια ομάδα και 

περιορίζονται σε πέντε Πύργους και έναν Αναστολέα. Στην περίπτωση μίας παράδοσης, τα στοιχήματα για το Επόμενο 

Κτίριο που θα Καταστραφεί, θα είναι άκυρα.Τα στοιχήματα πάσης ώρας διευθετούνται  με βάση το ρολόι στο παιχνίδι, 
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και δεν περιλαμβάνουν την περίοδο πριν τα creeps γεννήσουν. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν 

ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Παγκόσμιο Διαδραστικό Κύπελλο FIFA 

Η διευθέτηση να Νικήσει τον Αγώνα θα βασίζεται στο επίσημο σκορ στο τέλος των προγραμματισμένων 90 λεπτών 

FIFA που έχουν παιχτεί και δεν περιλαμβάνει την παράταση ή τον χρόνο που αποδόθηκε σε κάποιο σουτ πέναλτι ή 

χρυσό γκολ. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου μια επίσημη ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις 

ότι η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε 

τη διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.  

 

Για τις αγορές του ζωντανού στοιχηματισμού, οι διευθετήσεις θα γίνονται με βάση τους όρους της παραγράφου 

Διευθέτηση Στοιχημάτων. Αν δεν ολοκληρωθεί κάποιος αγώνας, όλα τα στοιχήματα που έχουν κριθεί διευθετούνται 

κανονικά. Όσα δεν έχουν κριθεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00. 

 

Υδατοσφαίριση (Water Polo) 

 

Στοιχήματα Αγώνα 

Ένα στοίχημα είναι σε ισχύ εάν ο αγώνας ξεκινήσει κανονικά στο γήπεδο που έχει οριστεί και κατά την τοπική 

προγραμματισμένη ώρα.  

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα ακυρώνονται.  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια (4 περίοδοι των 8 λεπτών) για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει 

οριστεί διαφορετικά. 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν τον αγώνα δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν οριστεί 

διαφορετικά από την εταιρία.  

Ο κανόνας επιστροφής πονταρίσματος του πελάτη ισχύει σε όλες τις αγορές  διπλής επιλογής, εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά. Σε μονά στοιχήματα, θα επιστρέφεται το ποσό πονταρίσματος ενώ σε πολλαπλά / παρολί η συγκεκριμένη 

επιλογή θα πληρώνεται με απόδοση τη μονάδα (1,00).   

 

Για αγώνα διάρκειας 32 λεπτών, ως πρώτο ημίχρονο ορίζονται τα πρώτα 16 λεπτά του ματς που περιλαμβάνουν την 

1η και τη 2η περίοδο. 

 

Head 2 Head Παικτών / Αγωνιστικές αποδόσεις 

Ο στοιχηματισμός είναι διαθέσιμος στην αγωνιστική απόδοση ενός συγκεκριμένου παίκτη για μια ποικιλία από 

στατιστικές κατηγορίες π.χ. γκολ, αποβολές κτλ. 

Οι σχετικοί παίκτες πρέπει να έχουν χρόνο συμμετοχής στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα.  



 

OPAP SPORTS LTD 51 

 

Αγωνιστικές αποδόσεις παικτών συγκρίνονται για σκοπούς στοιχηματισμού σε ένα Head 2 Head παικτών. Μπορεί να 

χρησιμοποιούνται χάντικαπ και να εφαρμόζονται στο σκορ κάθε παίκτη για να καθοριστεί το αποτέλεσμα.  

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο παίκτες έχουν χρόνο συμμετοχής στον 

αγώνα. 

Η παράταση δεν υπολογίζεται για οποιαδήποτε στοιχήματα παικτών, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. 

 

 

 

Ομάδα που Θα προχωρήσει περισσότερο / Φάση αποκλεισμού 

Τα στοιχεία θα παρέχονται από την επίσημη διοργανώτρια αρχή ώστε να γίνει η διευθέτηση του στοιχήματος και θα 

αφορούν την υψηλότερη επίσημη κατάταξη μίας ομάδας. Τα στοιχήματα αυτά θα ακυρώνονται μόνο σε περίπτωση 

που μία ομάδα αποκλειστεί στην ίδια φάση με μία άλλη και δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή συγκεκριμένη θέση 

κατάταξης.  

 

Σειρά Αγώνων 

Αν αλλάξει ή ακόμη και αν δε συμπληρωθεί το σύνολο των προγραμματισμένων αγώνων σύμφωνα με τον αριθμό 

αγώνων που έχει δώσει η διοργανώτρια αρχή , τα στοιχήματα δεν ισχύουν και ακυρώνονται. Συμπεριλαμβάνονται 

αγώνες playoffs αν υπάρχουν στην διοργάνωση. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

Στοιχηματισμός Live 

 

Χάντικαπ/ Τελικό Αποτέλεσμα/ Σύνολο Τερμάτων/ Εναλλακτικό Χάντικαπ/ Επόμενο Γκολ/ Συνολικά γκολ Ομάδας/ 

Διπλή Ευκαιρία/ Διαφορά Νίκης/ Ημίχρονο - Τελικό Αποτέλεσμα/ Πρώτος που θα φτάσει τα Χ Τέρματα/ Τέρματα Μονά-

Ζυγά/ Συνολικά Τέρματα Ομάδας Μονά - Ζυγά/ Draw No Bet 

Οι live στοιχηματικές αγορές αυτές διευθετούνται σύμφωνα με την κανονική διάρκεια του αγώνα, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά. Η κανονική διάρκεια του αγώνα πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός εάν κάποια 

συγκεκριμένη αγορά έχει ήδη κριθεί. 

 

Νικητής Αγώνα (χωρίς ισοπαλία)/ Να υπάρξει Παράταση/ Συνολικά τέρματα παράτασης/ Να κριθεί στα πέναλτι/ Να 

κερδίσει στα πέναλτι/ Ομάδα που θα σκοράρει το επόμενο Πέναλτι 

Οι live στοιχηματικές αγορές αυτές θα διευθετούνται στο τέλος της παράτασης και/ή των πέναλτι. 

 

Χάντικαπ Περιόδου/ Νικητής Περιόδου/ Συνολικά Τέρματα Περιόδου/ Συνολικά Τέρματα Περιόδου Ομάδας/ Πρώτος 

που θα φτάσει τα Χ Τέρματα Περιόδου/ Τέρματα Περιόδου Μονά-Ζυγά/ Συνολικά Τέρματα Περιόδου, Ομάδας Μονά 

- Ζυγά 

Τα στοιχήματα περιόδων θα προσφέρονται για κάθε περίοδο και θα διευθετούνται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της 

συγκεκριμένης περιόδου. Στην περίπτωση που κάποια περίοδος δεν ολοκληρωθεί τα στοιχήματα θα θεωρούνται 

άκυρα, εκτός εάν η συγκεκριμένη αγορά έχει ήδη κριθεί. 
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Χάντικαπ Ημιχρόνου/ Νικητής Ημιχρόνου/ Τέρματα Ημιχρόνου/ Συνολικά Τέρματα Ημιχρόνου Ομάδας/ Πρώτος που 

θα φτάσει τα Χ Τέρματα Ημιχρόνου/ Τέρματα Ημιχρόνου Μονά-Ζυγά/ Συνολικά Τέρματα Ημιχρόνου, Ομάδας Μονά – 

Ζυγά. 

Τα στοιχήματα ημιχρόνου θα προσφέρονται για κάθε ημίχρονο και θα διευθετούνται σύμφωνα με το αποτέλεσμα του 

συγκεκριμένου ημιχρόνου. Στην περίπτωση που κάποιο ημίχρονο δεν ολοκληρωθεί τα στοιχήματα θα θεωρούνται 

άκυρα, εκτός εάν η συγκεκριμένη αγορά έχει ήδη κριθεί. Τα στοιχήματα διευθετούνται στην κανονική διάρκεια του 

αγώνα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Για να ισχύουν τα στοιχήματα πρέπει να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του 

αγώνα. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Για τη διευθέτηση των στοιχημάτων χρησιμοποιούνται πληροφορίες που παρέχονται από την επίσημη διοργανώτρια 

αρχή και από τον επίσημο πάροχο. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από τον πάροχο ή 

την διοργανώτρια αρχή και σε περιπτώσεις που υπάρχουν αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος ή η διοργανώτρια αρχή 

δεν έχουν αναρτήσει σωστά αποτελέσματα, η εταιρία κατ’ εξαίρεση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ανεξάρτητα 

αποδεικτικά στοιχεία για να ολοκληρώσει τη σωστή διευθέτηση των στοιχημάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου 

όλα τα παραπάνω είναι αδύνατα η εταιρία μπορεί να διευθετεί στοιχήματα με βάση τα δικά της στατιστικά δεδομένα.  

 

Μηχανοκίνητα Αθλήματα (Motorsports) 

 

Φόρμουλα 1 

Όλα τα στοιχήματα του αγώνα διευθετούνται με βάση την επίσημη κατάταξη της FIA, που είναι η διοργανώτρια αρχή, 

κατά την παρουσίαση του βάθρου. 

 

Σε περίπτωση κόκκινης σημαίας και επανεκκίνησης του αγώνα τα στοιχήματα δεν ακυρώνονται αλλά ισχύουν εκ νέου 

για την επόμενη εκκίνηση.  

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ολοκληρωθεί σε λιγότερους γύρους από τους προγραμματισμένους ισχύει η τελική 

κατάταξη που ανακοινώνει η διοργανώτρια αρχή. 

Οι θέσεις στο βάθρο κρίνουν την 1η, 2η και 3η θέση για σκοπούς στοιχήματος. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις 

δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση. 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

 

Πρωτάθλημα Οδηγών 

Προσφέρονται αποδόσεις για τον οδηγό που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, σύμφωνα με τη 

βαθμολογία του Πρωταθλήματος Οδηγών και τους κανονισμούς της FIA. Υπάρχουν επίσης επιλογές πλασέ (each way). 

 

Πρωτάθλημα Κατασκευαστών 

Προσφέρονται τιμές για την ομάδα που θα κερδίσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών Φόρμουλα 1, σύμφωνα με τη 

βαθμολογία του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών και τους κανονισμούς της FIA. Υπάρχουν επίσης επιλογές πλασέ 

(each way). 

 

Head 2 head / Στοίχημα σε Γκρουπ 

Δύο οδηγοί ή κατασκευαστές μπορεί να δίνονται σαν ζευγάρι / γκρουπ για σκοπούς στοιχηματισμού και προσφέρονται 

τιμές για το ποιος θα τερματίσει υψηλότερα στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Οδηγών / Κατασκευαστών, 
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σύμφωνα με τη FIA και τους επίσημους κανονισμούς της. Πρέπει να συμπληρωθούν τουλάχιστον 16 αγώνες για να 

ισχύσουν τα στοιχήματα. 

 

Βαθμοί Ομάδων / Χάντικαπ Ομάδων για τη Σεζόν / Ειδικά Στοιχήματα Ομάδων για τη Σεζόν 

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από αλλαγές οδηγών. Πρέπει να συμπληρωθούν 16 αγώνες για να ισχύσουν 

τα στοιχήματα. 

 

Πρώτο Βάθρο / Πόντοι / Νίκη / Μη Τερματισμός Στο Βάθρο 

Στην αγορά προβλέψτε το πρώτο Γκραν Πρι στο οποίο ο συγκεκριμένος οδηγός Θα Τερματίσει στο Βάθρο / Θα 

Τερματίσει στους Πόντους / Θα Κερδίσει τον Αγώνα / Δε Θα Τερματίσει στο Βάθρο, όλοι οι αγώνες πρέπει να 

διεξαχθούν στη συγκεκριμένη σειρά όπως έχουν δηλωθεί από την αρμόδια διοργανώτρια αρχή και από την σειρά που 

έχει καταχωρήσει η εταιρεία. Ο συγκεκριμένος οδηγός πρέπει να συμμετέχει στα προκριματικά για να ισχύουν τα 

στοιχήματα. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να τερματίσει στον αγώνα. 

 

Περισσότερες Νίκες / Pole Positions / Ταχύτεροι Γύροι / Τερματισμοί στο Βάθρο 

Οι αγορές διευθετούνται με βάση τα αποτελέσματα όλης της σεζόν. Για σκοπούς διευθέτησης, λαμβάνονται υπόψη τα 

επίσημα αποτελέσματα της FIA, (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αλλαγών στα αποτελέσματα γίνουν από τη FIA 

τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου για τον τελευταίο αγώνα της σεζόν. Κανόνες Ισοπαλίας (Dead heat) μπορεί να 

εφαρμόζονται. 

 

Ατομικοί Πόντοι Οδηγών / Χάντικαπ Οδηγών Head 2 Head Για Σεζόν / Ειδικά Στοιχήματα Οδηγών Για Σεζόν 

Για να ισχύσουν τα στοιχήματα, πρέπει κάθε οδηγός να πάρει μέρος σε έξι αγώνες με την ομάδα με την οποία ξεκινά 

τη σεζόν. Αν ο οδηγός αλλάξει ομάδα μετά από περισσότερους από έξι αγώνες, τότε οι βαθμοί και οι θέσεις που έχει 

με τη νέα ομάδα, προστίθενται σε αυτούς που είχε με την προηγούμενη. Πρέπει να διεξαχθούν τουλάχιστον 16 αγώνες 

για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 

 

Χάντικαπ Ομάδων/Οδηγών 

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα από αλλαγές στις ομάδες. Πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 16 αγώνες 

για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 

 

Στοιχηματισμός Μεμονωμένου Γκραν Πρι 

Όλοι οι οδηγοί που έχουν λάβει θέση για να ξεκινήσουν το γύρο προθέρμανσης και όσοι ξεκινάνε από το pit-lane 

θεωρούνται συμμετέχοντες.  

Οι θέσεις στο βάθρο κρίνουν την 1η, 2η και 3η θέση για σκοπούς στοιχήματος. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις 

δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση. 

 

Αγορές Προκριματικού 

Οι επίσημοι χρόνοι προκριματικού όπως καταγράφονται από τη FIA, θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς διευθέτησης. 

Για τον Ταχύτερο Προκριματικού, υπολογίζονται οι χρόνοι του 3ου σκέλους. Αν για κάποιο λόγο δε διεξαχθεί το 3ο 

σκέλος, η διευθέτηση θα γίνεται με βάση την επίσημη κατάταξη εκκίνησης σύμφωνα με τη FIA. Οι ποινές για θέσεις 

εκκίνησης/επακόλουθους αποκλεισμούς δε λαμβάνονται υπόψη για τη διευθέτηση. Εντούτοις, ποινές στους χρόνους 

του προκριματικού (όπως ορίζεται από τη FIA) θα ισχύουν. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν επηρεάζουν τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. (Σαν αλλαγές ορίζονται προσφυγές, ποινές θέσεων, ποινές σε χρόνους, μετέπειτα 

αποκλεισμοί κτλ.) 
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Οι οδηγοί πρέπει να ξεκινήσουν το 1ο σκέλος του προκριματικού για να ισχύουν τα στοιχήματα. Για τον ταχύτερο στα 

σκέλη 1 και 2 του προκριματικού, οι οδηγοί πρέπει να ξεκινήσουν τα αντίστοιχα σκέλη για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

Ταχύτερος στα Δοκιμαστικά 1/2/3 

Οι επίσημοι χρόνοι γύρου όπως καταγράφονται από τη FIA, θα χρησιμοποιούνται για διευθέτηση.  

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες επιστρέφονται (στοιχήματα σε οδηγούς που δεν συμμετέχουν στα δοκιμαστικά 

επιστρέφονται και θεωρούνται άκυρα).  

Εάν ο οδηγός δεν καταγράψει κανένα χρόνο γύρου στην φάση του δοκιμαστικού τότε τα στοιχήματα για αυτή τη φάση 

επιστρέφονται. 

 

Ταχύτερος Οδηγός σε Κάθε Σκέλος Προκριματικών 

Πρόβλεψη αν ένας οδηγός θα είναι ο γρηγορότερος και στα τρία σκέλη των προκριματικών. Εάν ένας οδηγός 

συμμετέχει έστω και σε μία φάση προκριματικών τότε η συμμετοχή του θεωρείται έγκυρη. 

 

Ταχύτερο Σκέλος Προκριματικών 

Πρόβλεψη για το ποιο σκέλος των προκριματικών θα περιέχει το γρηγορότερο χρόνο. Εφαρμόζεται ο κανόνας Dead-

Heat. 

 

Να Φτάσει στο Τρίτο Σκέλος του Προκριματικού 

Οι επίσημοι χρόνοι του προκριματικού, όπως είναι καταγεγραμμένοι από τη FIA, θα χρησιμοποιούνται για τη 

διευθέτηση. Οι οδηγοί πρέπει να ξεκινήσουν στην πρώτη φάση του προκριματικού, για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

Αρχή της Κούρσας 

Η αρχή κάθε κούρσας προσδιορίζεται από το σήμα εκκίνησης του γύρου προθέρμανσης. 

 

Αριθμός Καταταγμένων Οδηγών / Γκρουπ να Τερματίσουν / Να Τερματίσουν Τελευταίοι / Να Καταταγούν / Να μην 

Τερματίσουν τον Αγώνα 

Οι οδηγοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει όλους τους απαιτούμενους γύρους του αγώνα για να θεωρούνται 

καταταγμένοι σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη της FIA τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου. 

 

Τερματισμός στους Βαθμούς / στο Βάθρο 

Το αποτέλεσμα για τη διευθέτηση είναι εκείνο της στιγμής της παρουσίασης του βάθρου. Ακόλουθοι αποκλεισμοί και 

/ ή εκκλήσεις δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα. 

 

Υψηλότερη Θέση Τερματισμού / Αγορές Θέσης Τερματισμού 

Και οι δύο οδηγοί πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσουν το γύρο προθέρμανσης ή να ξεκινήσει / ξεκινήσουν από το 

pit-lane του συγκεκριμένου αγώνα, ειδάλλως τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν και οι δύο οδηγοί αποχωρήσουν στον ίδιο 

γύρο, τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν αποχωρήσουν σε διαφορετικό γύρο, θεωρείται νικητής ο οδηγός που έχει 

συμπληρώσει περισσότερους γύρους. 

 

Αγορές Θέσης Τερματισμού 

Αν δεν τερματίσει κανένας από τους δύο, τότε ο οδηγός που έχει συμπληρώσει τους περισσότερους γύρους είναι ο 

νικητής στο στοίχημα. Αν αποχωρήσουν και οι δύο στον ίδιο γύρο, τότε τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την 

επίσημη κατάταξη, στην παρουσίαση στο βάθρο. 
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Επόμενη Εγκατάλειψη 

Τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της FIA. Αν δύο ή περισσότεροι οδηγοί 

αποχωρήσουν στον ίδιο γύρο, τα στοιχήματα είναι άκυρα και λαμβάνουν σαν απόδοση τη μονάδα.  

 

Πόντοι Ομάδας 

Τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με τους συνολικούς πόντους και των δύο οδηγών σε μία ομάδα 

κατασκευαστών. 

 

Head 2 Head Κούρσας 

Τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη τη στιγμή της παρουσίασης. 

Και οι δύο οδηγοί πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσουν το γύρο προθέρμανσης ή να ξεκινήσει / ξεκινήσουν από το 

pit-lane της συγκεκριμένης κούρσας, ειδάλλως τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν και οι δύο οδηγοί αποχωρήσουν στον 

ίδιο γύρο, τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν αποχωρήσουν σε διαφορετικό γύρο, θεωρείται νικητής ο οδηγός που έχει 

συμπληρώσει περισσότερους γύρους. 

 

Νικητήριο Αυτοκίνητο 

Όλα τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στον γύρο προθέρμανσης ή αυτά που ξεκινάνε από τα pit-lane θεωρούνται 

συμμετέχοντες. Με βάση τις θέσεις στο βάθρο διευθετούνται η 1η, 2η και 3η θέση. 

 

Διαφορά Νίκης / Διαφορά Νίκης Προκριματικών 

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα της FIA τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου. 

 

Ταχύτερος Γύρος 

Λαμβάνεται υπόψη το επίσημο αποτέλεσμα της FIA κατά τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου. 

 

Διπλό Forecast 

Και οι δύο οδηγοί πρέπει να τερματίσουν στις πρώτες δύο θέσεις. Αν τερματίσουν σε άλλες θέσεις ή αποχωρήσουν, 

τότε το στοίχημα χάνεται. Το στοίχημα διευθετείται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα κατά την παρουσίαση του 

βάθρου. Μεταγενέστεροι αποκλεισμοί ή ανακατατάξεις, δεν επηρεάζουν το στοίχημα. Και οι δύο οδηγοί πρέπει να 

είναι σε θέση να ξεκινήσουν το γύρο προθέρμανσης ή να ξεκινήσει / ξεκινήσουν από το pit-lane της συγκεκριμένης 

κούρσας, ειδάλλως τα στοιχήματα είναι άκυρα. 

 

Θα Υπάρξει Περίοδος με Αυτοκίνητο Ασφαλείας στον Αγώνα; 

Μια Περίοδος Αυτοκινήτου Ασφαλείας ορίζεται ως η ανάγκη για το Αυτοκίνητο Ασφαλείας να οδηγήσει μπροστά από 

το προπορευόμενο μονοθέσιο κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου αγώνα. Αν ο αγώνας ξεκινήσει με αυτοκίνητο 

ασφαλείας, τότε όλα τα στοιχήματα για την αγορά Αυτοκινήτου Ασφαλείας θα διευθετούνται ως ΝΑΙ. Αν ο αγώνας 

τερματιστεί υπό συνθήκες αυτοκινήτου ασφαλείας, αλλά το αυτοκίνητο ασφαλείας δεν είχε χρόνο να περάσει μπροστά 

από το προπορευόμενο μονοθέσιο, αυτή ή αγορά θα διευθετείται ως ΝΑΙ. Οι περίοδοι Εικονικού Αυτοκινήτου 

Ασφαλείας δεν υπολογίζονται. 

 

Ομαδικό Στοίχημα Κούρσας 

Νικητής είναι ο οδηγός που έχει την ψηλότερη κατάταξη τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου. Αν κανένας από τους 

οδηγούς που περιλαμβάνονται στην ομάδα δεν καταφέρει να τερματίσει, τότε κερδίζει ο οδηγός που έχει 
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συμπληρώσει τους περισσότερους γύρους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με το κριτήριο των γύρων, τότε εφαρμόζονται 

κανόνες Dead-Heat. Ο οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει το γύρο προθέρμανσης ή να ξεκινήσει από το pit-

lane της συγκεκριμένης κούρσας, ειδάλλως τα στοιχήματα είναι άκυρα. Οι οδηγοί ομαδοποιούνται μόνο για σκοπούς 

στοιχηματισμού. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα της FIA τη στιγμή της 

παρουσίασης του βάθρου. 

Οδηγός Που Αποχωρεί Πρώτος (Ο Γύρος Παρέλασης Μετράει) 

Ο οδηγός πρέπει να συμμετάσχει στον πρώτο γύρο προθέρμανσης. Υπολογίζεται ο γύρος κατά τον οποίο έγινε η 

αποχώρηση. Αν αποχωρήσουν περισσότερα αυτοκίνητα στον ίδιο γύρο, εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. 

 

Γύρος Πρώτης Εγκατάλειψης 

Αγορά διπλής επιλογής (under / over) προσφέρεται για το γύρο στον οποίο θα υπάρξει η πρώτη αποχώρηση. Η 

διευθέτηση θα βασίζεται στα επίσημα αποτελέσματα της FIA. (Σημείωση: Η FIA εμφανίζει τον αριθμό των 

ολοκληρωμένων γύρων που έχει συμπληρώσει ένας οδηγός, οπότε θα έχει αποχωρήσει στον επόμενο γύρο. Για 

παράδειγμα, αν οι ολοκληρωμένοι γύροι στο αποτέλεσμα της FIA είναι 3, τότε ο οδηγός λαμβάνεται ότι έχει 

εγκαταλείψει στον 4ο γύρο και αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς διευθέτησης). Αν δεν υπάρχει εγκατάλειψη 

σε ένα συγκεκριμένο Γκραν Πρι, τα στοιχήματα θα πληρώνουν μονάδα. 

 

Κατασκευαστής Που Εγκαταλείπει Πρώτος (Ο Γύρος Προθέρμανσης Μετράει) 

Τα στοιχήματα ισχύουν από τη στιγμή που αρχίζει ο γύρος προθέρμανσης. Κερδίζει το στοίχημα που προβλέπει σωστά 

τον κατασκευαστή του πρώτου αυτοκινήτου που αποχωρεί. Αν αποχωρήσουν περισσότερα αυτοκίνητα στον ίδιο γύρο, 

εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. 

Στοιχήματα Χάντικαπ 

Το χάντικαπ για κάθε οδηγό εφαρμόζεται για το χρόνο τους στον αγώνα. Ο οδηγός με τον καλύτερο χρόνο στον αγώνα 

μετά τον υπολογισμό του χάντικαπ, λαμβάνεται ως νικητής για αυτή την αγορά. Ο προπορευόμενος πρέπει να 

συμπληρώσει 40 γύρους για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από ατομικές 

αποχωρήσεις. Τα στοιχήματα σε οδηγό που δεν έχει τερματίσει τον αγώνα, ή που έχει καταταγεί τουλάχιστον 1 γύρο 

πίσω από το νικητή, είναι χαμένα. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. 

 

Καλύτερος Αγώνα Μεταξύ των Υπολοίπων 

Τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από ατομικές αποχωρήσεις. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα επίσημα 

αποτελέσματα της FIA τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου. 

 

Νίκη Πρώτου Αγώνα 

Όλοι αγώνες πρέπει να διεξαχθούν με την καθορισμένη σειρά όπως έχουν δηλωθεί από την διοργανώτρια αρχή και 

έχουν καταχωρηθεί από την εταιρεία, αλλιώς τα στοιχήματα είναι άκυρα. 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες επιστρέφονται. Όλοι οι οδηγοί που έχουν λάβει θέση για να ξεκινήσουν το γύρο 

προθέρμανσης και όσοι ξεκινάνε από το pit-lane σε τουλάχιστον έναν αγώνα θεωρούνται συμμετέχοντες.  

 

Αγορές Πρώτου Γύρου 

Τα στοιχήματα διευθετούνται στον πρώτο ολοκληρωμένο γύρο από την εκκίνηση του αγώνα. Οποιεσδήποτε επίσημες 

επανεκκινήσεις δε λαμβάνονται υπόψη, εκτός και αν ο πρώτος γύρος του κανονικού αγώνα δεν ολοκληρωθεί. Σε αυτή 

την περίπτωση τα στοιχήματα θα διευθετούνται στον πρώτο πλήρως ολοκληρωμένο γύρο. 

 

Προπορευόμενος Μετά Από 1 Γύρο 
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Για σκοπούς διευθέτησης, νικητής θεωρείται ο οδηγός που προπορεύεται της κούρσας τη στιγμή που συμπληρώνεται 

ένας γύρος αγώνα από τη στιγμή της εκκίνησης (δεν περιλαμβάνεται ο γύρος προθέρμανσης). Σε περίπτωση που δεν 

ολοκληρωθεί ένας γύρος, τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

 

 

Να Εγκαταλείψει στον 1ο Γύρο 

Οποιοσδήποτε οδηγός λαμβάνεται σαν να μην έχει συμπληρώσει γύρο σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη αγώνα της 

FIA, θα λαμβάνεται και ως νικητής για την αγορά αυτή. Αν ένας οδηγός δεν είναι σε θέση να εκκινήσει το γύρο 

προθέρμανσης, τα στοιχήματα για αυτό τον οδηγό θα είναι άκυρα. 

 

Προπορευόμενος Μετά Από Συγκεκριμένους Γύρους 

Για σκοπούς διευθέτησης, νικητής θεωρείται ο οδηγός που προπορεύεται της κούρσας, καθώς περνά τη γραμμή του 

τερματισμού μετά από ένα συγκεκριμένο γύρο σύμφωνα με το επίσημο γράφημα του αγώνα από τη FIA. Στην 

περίπτωση που ο συγκεκριμένος αριθμός γύρων δε συμπληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Θέση Οδηγού στο Τέλος του 1ου Γύρου 

Επιλέξτε μια θέση για έναν οδηγό στο τέλος του 1ου ολοκληρωμένου γύρου ενός συγκεκριμένου Γκραν Πρι. Η 

διευθέτηση θα βασίζεται στην καταγεγραμμένη θέση από τα επίσημα αποτελέσματα της FIA. Ο συγκεκριμένος οδηγός 

πρέπει να έχει πάρει θέση στην γραμμή εκκίνησης ή στο pit-lane για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

Να Είναι Ταχύτερος στο Γρήγορο Κομμάτι της Πίστας 

Για τη διευθέτηση θα χρησιμοποιούνται οι επίσημοι αριθμοί για το Γρήγορο Κομμάτι όπως καταγράφονται από τη FIA 

στο έγγραφο Ταχύτητας στο Γρήγορο Σημείο. Ο οδηγός πρέπει να έχει πάρει θέση στην γραμμή εκκίνησης ή στο pit-

lane για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

Πρώτος / Τελευταίος Οδηγός που Θα Κάνει ένα Pit Stop 

Για τη διευθέτηση θα χρησιμοποιούνται τα Επίσημα στοιχεία Pit Stop όπως καταγράφονται από τη FIA στην Επίσημη 

Περίληψη Pit Stop Ο οδηγός πρέπει να έχει πάρει θέση στην γραμμή εκκίνησης ή στο pit-lane για να ισχύουν τα 

στοιχήματα. 

 

Να Υπερβεί το Όριο Ταχύτητας στο Διάδρομο των Pit 

Διευθετείται με βάση την απόφαση της FIA, αν θεωρούν ότι ένας οδηγός έχει υπερβεί το όριο ταχύτητας στο διάδρομο 

των pit κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο οδηγός πρέπει να έχει πάρει θέση στην γραμμή εκκίνησης ή στο pit-lane για να 

ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

Να Τερματίσει τον Αγώνα σε Καλύτερη / Ίδια / Χειρότερη Θέση από τη Θέση Εκκίνησης 

Η διευθέτηση θα βασίζεται στην τελική θέση του οδηγού στην επίσημη κατάταξη της FIA, κατά τη στιγμή της 

παρουσίασης στο πόντιουμ και της θέσης του οδηγού στο grid κατά την εκκίνηση του αγώνα. Για να λάβει θέση 

τερματισμού, ο οδηγός πρέπει να πάρει κατάταξη σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIA. Κάθε στοίχημα σε ένα οδηγό 

ο οποίος αναφέρεται ότι έχει εγκαταλείψει σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη της FIA και δεν του έχει αποδοθεί μια 

θέση τερματισμού, λαμβάνεται ως χαμένο. Ο οδηγός πρέπει να έχει πάρει θέση στην γραμμή εκκίνησης ή στο pit-lane 

για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

Head 2 Head Ομάδας 
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H διευθέτηση θα βασίζεται με βάση την ομάδα με τους περισσότερους συνολικά πόντους στο τέλος ενός 

συγκεκριμένου αγώνα. 

 

Χάντικαπ Κατασκευαστών 

Το αποτέλεσμα κρίνεται από τον αριθμό πόντων που μαζεύουν οι δύο συγκεκριμένοι κατασκευαστές στον 

προσδιορισμένο αγώνα, μετά την προσθήκη του χάντικαπ. 

 

Χάντικαπ Οδηγών 

Το αποτέλεσμα κρίνεται από τον αριθμό βαθμών που λαμβάνει ο κάθε οδηγός στη συγκεκριμένη κούρσα μετά την 

προσθήκη του χάντικαπ. 

 

A1 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Όλα τα στοιχήματα κούρσας διευθετούνται με βάση την επίσημη κατάταξη από την επίσημη διοργανώτρια αρχή του 

αθλήματος, κατά τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου και η διευθέτηση δεν αλλάζει με τυχόν μετέπειτα αλλαγές, 

ενστάσεις ή ποινές. Για κανονισμούς σε συγκεκριμένες αγορές, παρακαλούμε δείτε τους κανονισμούς της Φόρμουλα 

1. 

 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες επιστρέφονται. (στοιχήματα σε οδηγούς ή ομάδες που δεν έχουν καμία συμμετοχή 

επιστρέφονται και θεωρούνται άκυρα). 

 

ΡΑΛΙ 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

 

Όλα τα στοιχήματα αγώνα διευθετούνται με βάση την επίσημη κατάταξη, όπως προσδιορίζεται από τους διοργανωτές 

και η διευθέτηση δεν αλλάζει με τυχόν μετέπειτα αλλαγές, ενστάσεις ή ποινές. 

 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες επιστρέφονται. (στοιχήματα σε οδηγούς ή ομάδες που δεν έχουν καμία συμμετοχή 

επιστρέφονται και θεωρούνται άκυρα). 

 

Motorbikes 

 

Στοίχημα Πρωταθλήματος 

Τα στοιχήματα κρίνονται με βάση τους βαθμούς που έχουν αποδοθεί κατά την παρουσίαση του βάθρου με την 

ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα της χρονιάς και δεν επηρεάζονται από μετέπειτα αλλαγές. Αν υπάρχει ισοβαθμία, 

τότε θα εφαρμόζονται κανόνες ισοπαλίας (dead-heat), εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει καθοριστεί από τους κανόνες 

της διοργάνωσης. Ο αναβάτης θα πρέπει να συμμετάσχει σε τουλάχιστον 1 αγώνα για να είναι έγκυρη η συμμετοχή. 

 

Στοιχηματισμός Αγώνα 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες επιστρέφονται. Όλοι οι αναβάτες που έχουν λάβει θέση για να ξεκινήσουν το γύρο 

προθέρμανσης και όσοι ξεκινάνε από το pit-lane θεωρούνται συμμετέχοντες.  
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Σε περίπτωση κόκκινης σημαίας και επανεκκίνησης του αγώνα τα στοιχήματα δεν ακυρώνονται αλλά ισχύουν εκ νέου 

για την επόμενη εκκίνηση. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ολοκληρωθεί σε λιγότερους γύρους από τους 

προγραμματισμένους ισχύει η τελική κατάταξη που ανακοινώνει η διοργανώτρια αρχή. 

Οι θέσεις στο βάθρο κρίνουν την 1η, 2η και 3η θέση για σκοπούς στοιχήματος. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις 

δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση. 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

 

Θέση Τερματισμού Αναβάτη 

Η διευθέτηση γίνεται με βάση την επίσημη κατάταξη σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή, κατά την παρουσίαση του 

βάθρου. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων. (Σαν αλλαγές 

ορίζονται προσφυγές, ποινές θέσεων, ποινές σε χρόνους, μετέπειτα αποκλεισμοί κτλ) 

 

Head 2 Head Αναβατών 

Και οι δύο αναβάτες πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσουν το γύρο προθέρμανσης ή να ξεκινήσει / ξεκινήσουν από το 

pit-lane της συγκεκριμένης κούρσας, ειδάλλως τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν και οι δύο αναβάτες αποχωρήσουν στον 

ίδιο γύρο, τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν αποχωρήσουν σε διαφορετικό γύρο, θεωρείται νικητής ο αναβάτης που έχει 

συμπληρώσει περισσότερους γύρους. 

 

Ομαδικά / Head 2 Head Πρωταθλήματος 

Ο νικητής αναδεικνύεται με βάση τον αριθμό των βαθμών, κατά την παρουσίαση του βάθρου στον τελευταίο αγώνα 

της χρονιάς. Δεν υπολογίζονται τυχόν μετέπειτα αλλαγές. Αν υπάρχει ισοβαθμία στον αριθμό των βαθμών τότε νικητής 

θα είναι αυτός που έχει τις περισσότερες νίκες στο πρωτάθλημα. Αν υπάρχει ισοβαθμία και στον αριθμό των βαθμών 

και στον αριθμό των νικών στο πρωτάθλημα τότε θα εφαρμόζονται κανόνες ισοπαλίας (dead-heat), εκτός κι αν το 

αποτέλεσμα έχει καθοριστεί από τους κανόνες της διοργάνωσης. 

 

Ταχύτερος στον Προκριματικό 

Ταχύτερος στον προκριματικό θεωρείται ο αναβάτης που θα κάνει τον ταχύτερο γύρο στο τελευταίο session των 

προκριματικών. Υπολογίζονται οι επίσημοι χρόνοι προκριματικών, σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή. Δεν λαμβάνεται 

υπόψη τιμωρία σε αριθμό θέσεων. Ωστόσο, λαμβάνονται υπόψη τιμωρίες σε χρόνο, όπως έχουν διατυπωθεί από τη 

διοργανώτρια αρχή . Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Οι αναβάτες που συμμετέχουν σε οποιοδήποτε επίσημο στάδιο του προκριματικού (συμπεριλαμβανομένων των 

ελεύθερων δοκιμών και των δοκιμών προκριματικού), θεωρούνται ότι έχουν συμμετάσχει στην αγορά πρώτης θέσης 

εκκίνησης. 

 

Ταχύτερος στον Προκριματικό - Head 2 Head 

Και οι δύο αναβάτες πρέπει να λάβουν μέρος στον προκριματικό, μετά την τοποθέτηση ενός στοιχήματος, διαφορετικά 

τα στοιχήματα είναι άκυρα. Οι ποινές για τη θέση εκκίνησης δεν ισχύουν για σκοπούς διευθέτησης. Εντούτις, οι ποινές 

στο χρόνο κατά τον προκριματικό (όπως ορίονται από τον αρμόδιο φορέα) , θα λαμβάνονται υπόψη. Τυχόν μετέπειτα 

αλλαγές ή ενστάσεις δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων. 

 

Αγορές Πρώτου Γύρου   

Τα στοιχήματα διευθετούνται στον πρώτο ολοκληρωμένο γύρο από την εκκίνηση του αγώνα με βάση ποιος θα φτάσει 

'Πρώτος στην Γραμμή Τερματισμού'. Επιπλέον, οποιεσδήποτε επίσημες επανεκκινήσεις δε λαμβάνονται υπόψη, εκτός 
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και αν ο πρώτος γύρος του κανονικού αγώνα δεν ολοκληρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχήματα θα 

διευθετούνται στον πρώτο πλήρως ολοκληρωμένο γύρο. 

Διαφορά Νίκης / Αριθμός Καταταγμένων Οδηγών   

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από την αρμόδια 

διοργανώτρια αρχή.  

 

Στοίχημα Κούρσας σε Γκρουπ 

Ο νικητής είναι ο αναβάτης με την υψηλότερη θέση κατά τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου. Αν όλοι οι αναβάτες 

στο γκρουπ αποτύχουν να πάρουν κατάταξη, τότε εκείνος που ολοκλήρωσε τους περισσότερους γύρους θα λαμβάνεται 

ως νικητής. Αν όλοι οι αναβάτες στο γκρουπ αποτύχουν να πάρουν κατάταξη και δύο ή περισσότεροι αναβάτες 

εγκαταλείψουν στον ίδιο γύρο, τότε ισχύουν κανόνες dead-heat. Οι αναβάτες ομαδοποιούνται σε γκρουπ μόνο για 

σκοπούς στοιχηματισμού. Θα ισχύουν παρακρατήσεις σύμφωνα με τον κανόνα των παρακρατήσεων σε περιπτώσεις 

μη-συμμετέχοντος για τον οποίο και δε θα ισχύουν τα όποια στοιχήματα έχουν τοποθετηθεί. Τα στοιχήματα θα 

διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα που δημοσιεύεται από την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης 

κατά τη στιγμή τη παρουσίασης του βάθρου. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Τα στοιχήματα κρίνονται με βάση τους βαθμούς που έχουν αποδοθεί κατά την παρουσίαση του βάθρου με την 

ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα της χρονιάς και δεν επηρεάζονται από μετέπειτα αλλαγές. Αν υπάρχει ισοβαθμία, 

τότε θα εφαρμόζονται κανόνες ισοπαλίας (dead-heat), εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει καθοριστεί από τους κανόνες 

της διοργάνωσης.  

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες επιστρέφονται. (στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν καμία συμμετοχή 

επιστρέφονται και θεωρούνται άκυρα). 

Ο αναβάτης θα πρέπει να συμμετάσχει σε τουλάχιστον 1 αγώνα για να είναι έγκυρη η συμμετοχή.  

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων για Μηχανοκίνητα Αθλήματα 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο (American Football) 

 

Περιλαμβάνει NFL, NCAA Κολεγιακό Ποδόσφαιρο, WLAF, CFL, UFL και Arena Football. 

 

Στοιχήματα και ειδικά στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν τον αγώνα περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν οριστεί διαφορετικά 

από την εταιρεία.  

 

Στοίχημα Αγώνα 
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Ένα στοίχημα είναι σε ισχύ εάν ο αγώνας ξεκινήσει κανονικά στο γήπεδο που έχει οριστεί και κατά την τοπική 

προγραμματισμένη ώρα.  

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα ακυρώνονται.  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. Η 

κανονική διάρκεια ορίζεται στις 4 περιόδους των 15 λεπτών (4x15) με το ημίχρονο να καθορίζεται στο τέλος της 2ης 

περιόδου. 

 

Εβδομαδιαία Υποθετικά Στοιχήματα - Σύνολο Πόντων, Σύνολο Πόντων στην Περιφέρεια, Θα Υπάρχει ένα Shutout, θα 

συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των παιχνιδιών όπως καθορίζονται στην ιστοσελίδα για κάθε συγκεκριμένη 

εβδομάδα.  

 

Εβδομαδιαίες Αγορές - Ομάδα με το Υψηλότερο/Χαμηλότερο Σκοράρισμα και Αγορές Παίκτη Yardage, υπολογίζονται 

μόνο οι αναφερόμενοι συμμετέχοντες. Όποια ομάδα ή παίκτης είναι σε αγώνα που Διακόπηκε ή Αναβλήθηκε θα 

αντιμετωπίζονται ως μη συμμετέχοντες. 

 

Στοιχήματα Πριν τον Αγώνα (Τα Στοιχήματα Γραμμής συμπεριλαμβανομένων των Στοιχημάτων 2ου Hμιχρόνου/4ης 

Περιόδου) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ παράταση, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. 

Ημίχρονο/Τελικό - Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο ημίχρονο και στο τέλος την κανονικής διάρκειας του αγώνα. Το 

παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. Αυτή η αγορά ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ παράταση για 

σκοπούς διευθέτησης. 

 

Αποτέλεσμα 1ης Περιόδου/Αγώνα - Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο τέλος της 1ης Περιόδου και της κανονικής 

διάρκειας του αγώνα. Το παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. Αυτή η αγορά ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ παράταση για σκοπούς διευθέτησης. 

 

Ομάδα με το Χαμηλότερο/Υψηλότερο Σκοράρισμα - Μετρούν μόνο οι αναγραφόμενες ομάδες. Ισχύουν κανόνες 

ισοπαλίας (Dead-heat). 

 

Για προϋποθετικά αγώνα πριν την έναρξή του, ο αγώνας πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός 

κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Η Ομάδα που θα Καλέσει το 1ο Τάιμ Άουτ - Πρόβλεψη για την ομάδα που θα καλέσει πρώτη τάιμ άουτ. Δεν 

υπολογίζονται τάιμ άουτ που χάνονται με άλλους τρόπους όπως ενστάσεις προπονητών, τραυματισμούς κλπ. 

 

Θα Σκοράρει μια Ομάδα 3 Φορές Χωρίς Απάντηση - Πρόβλεψη για το αν οποιαδήποτε ομάδα θα σκοράρει τρεις 

συνεχόμενες φορές χωρίς απάντηση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν υπολογίζεται ως σκοράρισμα οποιοδήποτε PAT 

(πόντος μετά από touchdown) ή conversions 2 πόντων. 

 

Πρώτη Επιθετική Φάση του Αγώνα - Αυτή η αγορά κρίνεται από την πρώτη επιθετική φάση του αγώνα (εκτός από 

Πέναλτι). Σε περίπτωση που το kick off επιστρέφεται για touchdown, τότε τα στοιχήματα ισχύουν για το επόμενο kick 

off. Ατελείς ή παρεμποδισμένες πάσες και QB Sack ή Fumble ισχύουν ως φάσεις πάσας. Ένα fumble σε ανταλλαγή με 

τον RB θα ισχύει ως φάση 'Run'. 
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Συνολικές Επιθετικές Γιάρδες 

Η διευθέτηση βασίζεται στις Καθαρές Γιάρδες και για τις δύο ομάδες (περιλαμβάνει τη χαμένη sack yardage). 

 

Η Ομάδα να Κερδίσει τις Περισσότερες Γιάρδες Πάσας 

Η διευθέτηση βασίζεται στις περισσότερες μικτές γιάρδες. 

 

Η Ομάδα να Κερδίσει τις Περισσότερες Rushing  

Η διευθέτηση βασίζεται στις περισσότερες Συνολικές Rushing γιάρδες που κερδίζονται (περιλαμβάνει την αρνητική 

yardage).  

 

Πέναλτι  

Όλες οι αγορές Πέναλτι βασίζονται στην αποδοχή του Πέναλτι. Πέναλτι που δεν γίνονται αποδεκτά, δεν υπολογίζονται. 

 

Ομάδα με το Μακρύτερο/Μικρότερο Touchdown / Field Goal – Πρόβλεψη της ομάδας που θα πετύχει το 

μακρύτερο/μικρότερο touchdown/field goal στον αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εν απουσία προσφοράς για 

ισοπαλία τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα (Draw No Bet).  Τα στοιχήματα θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν 

ολοκληρωθεί ο αγώνας. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα 

Η Ομάδα να ζητήσει το πρώτο Challenge στον αγώνα - Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει Challenge στον αγώνα και εν 

απουσία προσφοράς για ισοπαλία τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα 

Μέθοδος Πρώτου Σκοραρίσματος / First Scoring Method – Πρόβλεψη της μεθόδου του πρώτου σκοραρίσματος στον 

αγώνα, Touchdown, Field Goal ή Any Other (Safety point, Defense Conversion). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

σκοράρισμα στον αγώνα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. 

Συνολικά Αγώνων/Ομάδων / Game/Teams Totals – Ο στοιχηματισμός είναι διαθέσιμος στην αγωνιστική απόδοση των 

ομάδων (home/away) ή του αγώνα για μια ποικιλία από στατιστικές κατηγορίες π.χ. Touchdowns, Field Goals, Yardage, 

Passing, Interceptions, To Μακρύτερο Touchdown που θα επιτευχθεί, Το Μακρύτερο Field Goal που θα επιτευχθεί, Το 

Μικρότερο Touchdown που θα επιτευχθεί κλπ. Τα στοιχήματα αγώνα θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν ολοκληρωθεί ο 

αγώνας. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός αν το αποτέλεσμα έχει 

κριθεί (π.χ. Στη διακοπή υπάρχουν 5 Touchdowns στον αγώνα, το Over 4.5 κερδίζει και το Under 4.5 χάνει, το 

Under/Over 5.5 θα είναι άκυρο). 

Ειδικά Στοιχήματα Παικτών – Ο στοιχηματισμός είναι διαθέσιμος στην αγωνιστική απόδοση ενός συγκεκριμένου 

παίκτη για μια ποικιλία από στατιστικές κατηγορίες π.χ. Συνολικές Passing Yards, Συνολικές Receiving Yards, Συνολικές 

Rushing Yards, Συνολικές Προσπάθειες Πάσας κλπ. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής, όλα τα στοιχήματα θα είναι 

άκυρα, εκτός αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα στατιστικά 

του αγώνα. Οι παίκτες πρέπει να συμμετάσχουν στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα (δηλ. να έχουν χρόνο 

συμμετοχής στον αγώνα). 

 

Προϋποθετικά Παικτών/Στοιχήματα Αγωνιστικής Απόδοσης  

Τα στοιχήματα ισχύουν αν ο παίκτης συμμετάσχει σε ένα Down. Τα Head 2 Head παικτών ισχύουν αν και οι δύο παίκτες 

συμμετάσχουν σε ένα Down. Κανόνες ισοπαλίας ισχύουν. 

 

Για τις ακόλουθες αγορές, ο παίκτης πρέπει να ντυθεί/να είναι ενεργός για να ισχύουν τα στοιχήματα (σύμφωνα με το 

επίσημο NFL Βιβλίο Αγώνα): 
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Πρώτος/Τελευταίος και Οποιαδήποτε Στιγμή Touchdown Σκόρερ  

Πρόβλεψη του ονόματος του πρώτου/τελευταίου/οποιαδήποτε στιγμή touchdown σκόρερ, ή αν δεν θα επιτευχθεί 

κανένα touchdown. To 'Field' παραπέμπει σε οποιοδήποτε παίκτη δεν αναφέρεται συγκεκριμένα. 

 

Αριθμοί Φανέλας Παικτών με Touchdown - Αν δεν επιτευχθεί κανένα touchdown τότε δεν ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

Scorecast - Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα.  

 

Scorecast Οποιαδήποτε Στιγμή - Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα 

διευθετούνται ως χαμένα.  

 

Wincast - Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα.  

 

Wincast Ομάδας - Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως 

χαμένα.  

 

Scorecast Ημιχρόνου - Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στο πρώτο ημίχρονο, τότε όλα τα στοιχήματα θα 

διευθετούνται ως χαμένα.  

 

Wincast 1ου Ημιχρόνου - Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στο πρώτο ημίχρονο, τότε όλα τα στοιχήματα θα 

διευθετούνται ως χαμένα. 

 

Τα προϋποθετικά των Quarterback βασίζονται στις κερδιζόμενες Μικτές Passing Γιάρδες. 

 

Υποθετικά Στοιχήματα Πριν τον Αγώνα που ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Παράταση 

Πρέπει να ολοκληρωθεί το παιχνίδι για να ισχύσουν τα στοιχήματα.  

Ημίχρονο / Τελικό - πρόβλεψη αποτελέσματος ημιχρόνου και κανονικής διάρκειας. 

 

Υποθετικά Σεζόν 

Όλα τα υποθετικά για τη σεζόν βασίζονται μόνο στους αγώνες της κανονικής περιόδου. Τα στατιστικά των παικτών 

ισχύουν ανεξάρτητα από όποιες μεταγραφές κατά την κανονική περίοδο. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των αγώνων. 

 

Μελλοντικά / Στοιχήματα για Σεζόν 

Στοιχήματα για Νικητή Super Bowl, Περιφέρειας και Υπο-Περιφέρειας ισχύουν ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια 

της σεζόν. 

Στην κανονική περίοδο του NFL, νίκες και head 2 head βασίζονται στις ομάδες που έχουν συμπληρώσει και τα 16 

παιχνίδια της κανονικής περιόδου, και για το CFL και τα 18 παιχνίδια της σεζόν, εκτός αν τα υπολειπόμενα παιχνίδια 

δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα. 

 

Οι νικητές των AFC/NFC Conference κρίνονται από τις ομάδες που έχουν προχωρήσει στο Superbowl. 
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Οι νικητές NFL Περιφερειών καθορίζονται από τα κερδισμένα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της κανονικής σεζόν (ισχύουν 

κανόνες NFL για ισοβαθμίες). 

Οι νικητές Conference Wildcard είναι οι δύο ομάδες που προκρίνονται για τα πλέι-οφ μέσω της επιλογής NFL's 

Wildcard. 

 

Νούμερο Ένα της Περιφέρειας είναι η ομάδα που ορίζεται από το NFL ως η ομάδα που θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα 

play offs. 

 

Οι νίκες και τα head 2 head στην κανονική περίοδο του NFL/NCAAF βασίζονται στις ομάδες που έχουν συμπληρώσει 

τον ελάχιστο αριθμό αγώνων που έχει οριστεί. 

 

CFL 'Nα φτάσει στο Grey Cup' - η ομάδα που θα προχωρήσει στον τελικό του Grey Cup θα θεωρείται νικήτρια της 

συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 

Στοιχηματισμός Ομοσπονδιών / Κατηγοριών 

Ομάδες που λαμβάνουν μέρος σε τουρνουά μπορεί να κατατάσσονται σε ομίλους ή κατηγορίες. Για παράδειγμα, στο 

NFL υπάρχουν 2 όμιλοι-ομοσπονδίες (American Football Conference και National Football Conference). Κάθε όμιλος 

αποτελείται από 4 κατηγορίες (Βόρεια, Ανατολική, Δυτική, και Νότια). Προσφέρονται αποδόσεις για κάθε ομάδα για 

να είναι η νικήτρια της κατηγορίας και της ομοσπονδίας. Για όλα τα χάντικαπ και τα συνολικά στοιχήματα, 

εφαρμόζονται κανόνες ισοπαλίας. 

Για όλα τα στοιχήματα χάντικαπ και συνολικών αγώνα, ισχύουν κανόνες Ισοπαλίας. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Για τις αγορές του ζωντανού στοιχηματισμού, οι διευθετήσεις θα γίνονται με βάση τους όρους της παραγράφου 

Διευθέτηση Στοιχημάτων. Αν δεν ολοκληρωθεί κάποιος αγώνας, όλα τα στοιχήματα που έχουν κριθεί διευθετούνται 

κανονικά. Όσα δεν έχουν κριθεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00. 

 

 

Γκολφ (Golf) 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Νικητής Διοργάνωσης/Κορυφαία Εθνικότητα κλπ. 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες επιστρέφονται. 
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Όλα τα στοιχήματα διοργάνωσης διευθετούνται στον παίκτη που κέρδισε το τρόπαιο. Το αποτέλεσμα των play offs 

λαμβάνεται υπόψη. Οι κανόνες Dead-Heat θα ισχύουν στο κομμάτι πλασαρίσματος των στοιχημάτων Each-Way. 

Τα αποτελέσματα στην επίσημη ιστοσελίδα του τουρνουά κατά τη στιγμή της απονομής χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

διευθέτησης. Μετέπειτα αποκλεισμοί, ενστάσεις και ακυρώσεις δεν αλλάζουν το στοίχημα. 

Ένας παίκτης θεωρείται ότι έχει παίξει όταν έχει κάνει χτύπημα. Στην περίπτωση που ένας παίκτης αποσυρθεί αφού 

έχει ξεκινήσει τότε το ποσό χάνεται σε στοιχήματα διοργάνωσης, ομαδικά, αγώνα ή για 18 τρύπες. 

Όπου οι τρύπες του τουρνουά μειώνονται από τις προγραμματισμένες για οποιοδήποτε λόγο (πω κακοκαιρία) τα 

στοιχήματα διοργάνωσης που μπήκαν πριν τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο θα διευθετούνται στον παίκτη που 

κέρδισε το τουρνουά αν έχουν ολοκληρωθεί 36 τρύπες. Αν λιγότερες από 36 τρύπες έχουν ολοκληρωθεί ή τα 

στοιχήματα διοργάνωσης μπήκαν μετά τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

Τα στοιχήματα Ante-post σε παίκτη που παίρνει μέρος σε προκριματικό τουρνουά αλλά δεν προκρίνεται για το κυρίως 

τουρνουά θα θεωρούνται χαμένα. 

Τα τουρνουά Skins θα υπόκεινται στους κανονισμούς Dead-Heat στην περίπτωση που οι παίκτες κερδίζουν το ίδιο ποσό 

στο τέλος της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Αν επιπλέον τρύπες παιχτούν για να καθοριστεί ένας μόνο νικητής τότε 

αυτό θα χρησιμοποιηθεί για λόγους διευθέτησης. 

 

Νικητής Διοργάνωσης Συμπεριλαμβανομένων Των Υπολοίπων 

Μη συμμετέχων - δεν θα υπάρχουν στοιχήματα εκτός για τους υπόλοιπους. Η τιμή για τους υπόλοιπους περιλαμβάνει 

όλους τους παίκτες που δεν αναφέρονται σε αυτή την αγορά. Τα στοιχήματα είναι για νίκη μόνο. Η παραπάνω κανόνες 

για στοιχήματα διοργάνωσης ισχύουν. 

 

Στοίχημα Χωρίς Υπόδειξη Παίκτη 

Οι κανόνες Dead-Heat ισχύουν εκτός αν ο παίκτης (παίκτες) που εξαιρείται δεν κερδίσει το τουρνουά. Οι κανόνες Dead-

Heat ισχύουν επίσης στο κομμάτι του πλασαρίσματος σε στοιχήματα Each-Way. 

 

Ομαδικά Στοιχήματα 

Νικητής θα είναι ο παίκτης που επιτυγχάνει το ψηλότερο πλασάρισμα στο τέλος του τουρνουά. Όποιος παίκτης χάσει 

το cut θα θεωρείται χαμένος. Αν όλοι οι παίκτες χάσουν το cut τότε το χαμηλότερο σκορ μετά το cut θα καθορίσει τη 

διευθέτηση. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες επιστρέφονται. Οι κανόνες Dead-Heat ισχύουν εκτός από όπου ο νικητής 

καθορίζεται με play-off. 

Αν ένα τουρνουά επηρεάζεται από κακές καιρικές συνθήκες τα στοιχήματα θα διευθετούνται με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει νικητής τουρνουά και τουλάχιστον 36 τρύπες έχουν συμπληρωθεί. Νικητής θα είναι ο παίκτης που 

προηγείται στο τέλος του τελευταίου ολοκληρωμένου γύρου. 

 

4 Πρώτοι/ 5 Πρώτοι/ 6 Πρώτοι/ 10 Πρώτοι/ 20 Πρώτοι στο Τουρνουά 

Οι κανόνες Dead-Heat ισχύουν. 

 

Θέση Τερματισμού ενός Συγκεκριμένου Παίκτη 

Στην περίπτωση ισοπαλίας για μια θέση τερματισμού η ισόπαλη θέση θα μετρήσει. Για παράδειγμα, μια ισοπαλία με 

5 άλλους παίκτες για την 8η θέση θα μετρήσει ως 8η θέση τερματισμού. 

 

Στοιχήματα για Αγώνες με 54, 72 και 90 Τρύπες 
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Αν ένα τουρνουά επηρεαστεί από κακό καιρό τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει 

νικητής του τουρνουά και τουλάχιστον 36 τρύπες έχουν ολοκληρωθεί. Νικητής θα είναι ο παίκτης που προηγείται στο 

τέλος του πρώτου ολοκληρωμένου γύρου. 

Τα σκορ στην επίσημη ιστοσελίδα του τουρνουά κατά τη στιγμή της απονομής χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

διευθέτησης (ακόλουθες ακυρώσεις δεν υπολογίζονται). 

Αν ένας παίκτης χάσει το cut τότε ο άλλος παίκτης θεωρείται νικητής. Αν και οι δύο παίκτες χάσουν το cut τότε το 

χαμηλότερο σκορ μετά το cut θα καθορίσει τη διευθέτηση. 

Αν ένα παίκτης αποκλειστεί ή αποσυρθεί μετά την έναρξη, είτε πριν την συμπλήρωση δύο γύρων ή αφότου και οι δύο 

παίκτες έχουν κάνει το cut, τότε ο άλλος παίκτης θεωρείται νικητής. 

Αν ένα παίκτης αποκλειστεί κατά τη διάρκεια του 3ου ή του 4ου γύρου, όταν ο άλλος παίκτης στο στοίχημα αγώνα έχει 

ήδη χάσει το cut, τότε ο άλλος παίκτης θεωρείται νικητής. 

Μια τιμή θα δίνεται για την ισοπαλία και στην περίπτωση ισοπαλίας τα στοιχήματα για νίκη θα χάνονται. 

 

 

Head 2 Head Τουρνουά 

Όπως παραπάνω τα στοιχήματα είναι άκυρα σε περίπτωση ισοπαλίας. 

 

Six Shooter / Five Shooter 

Οι κανόνες Dead-Heat ισχύουν. Οι παίκτες που ξεκινάνε αλλά δεν ολοκληρώνουν τον γύρο θα θεωρούνται ηττημένοι. 

 

Στοιχήματα για 18 Τρύπες 

Νικητής θα είναι ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ σε 18 τρύπες. Οι παίκτες είναι σε ζευγάρια, μπορεί να παίζουν ή να 

μην παίζουν μαζί. 

 

18 Τρύπες- Στοιχήματα για 2 και 3 Μπάλες 

Τα στοιχήματα ισχύουν όταν οι παίκτες ξεκίνησαν την πρώτη τρύπα. Αν ένας γύρος εγκαταλειφθεί τα στοιχήματα αυτού 

του γύρου είναι άκυρα. 

Μετέπειτα αποκλεισμοί, ενστάσεις και ακυρώσεις δεν αλλάζουν το στοίχημα. 

Τα στοιχήματα σε 2 ή 3 μπάλες ισχύουν ανεξάρτητα από το αν τα πραγματικά ζευγάρια/ομάδες διαφέρουν. Για 

τουρνουά που χρησιμοποιούν το σύστημα σκοραρίσματος του Stableford ο σκόρερ του υψηλότερου σκορ κατά τη 

διάρκεια του γύρου θεωρείται νικητής. Σε στοιχήματα για δύο μπάλες όταν δεν δίνεται τιμή για ισοπαλία τα 

στοιχήματα θα είναι κενά στην περίπτωση ισοπαλίας Αν δίνεται τιμή για ισοπαλία αυτή θα καθορίζει την διευθέτηση. 

Σε στοιχήματα για 3 μπάλες ισχύουν οι κανόνες Dead-Heat. 

Για όλα τα άλλα στοιχήματα για ομάδες πλέον των 3 παικτών μαζί σε over 18 τρύπες (π.χ. 7-μπάλεςl, 9-μπάλες, κτλ) 

ισχύουν οι κανόνες Dead-Heat. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες επιστρέφονται. 

 

Χάντικαπ Γύρου 

Το χάντικαπ εφαρμόζεται στα συγκεκριμένα Σκορ Γύρου παικτών, με το χαμηλότερο σκορ να είναι αυτό που κερδίζει. 

Για παράδειγμα, Παίκτης Α +1.5 σκοράρει 75, Παίκτης Β -1.5 σκοράρει 75, τότε ο Παίκτης Β διευθετείται ως νικητής 

μετά την εφαρμογή του χάντικαπ. 

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ένας από τους παίκτες σε ένα συγκεκριμένο Head 2 Head Χάντικαπ Γύρου δεν 

ολοκληρώσει τον Γύρο. 
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Fourballs 

Τα στοιχήματα ισχύουν μόλις και τα δύο ζευγάρια ξεκινήσουν την πρώτη τρύπα. Για όλα τα άλλα στοιχήματα που 

περιλαμβάνουν ομάδες με περισσότερους από 3 παίκτες για 18 τρύπες (πχ 4 μπάλες,5 μπάλες κλπ) ισχύουν οι κανόνες 

Dead-Heat. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες επιστρέφονται. 

 

 

Στοιχήματα Χάντικαπ 

Αφαιρέστε το χάντικαπ από το τελικό σύνολο για να καθορίσετε το νικητή. Το τουρνουά πρέπει να ολοκληρωθεί 

διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα. Οποιοσδήποτε παίκτης χάνει το cut θα λαμβάνεται ως χαμένος. Επίσης 

ισχύουν κανόνες Dead heat. 

 

Μυθικά Head 2 Head 

Νικητής θα είναι ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ σε 18 τρύπες. Αν το σκορ είναι ισοπαλία μετά από 18 τρύπες τα 

στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Παίκτης να Έχει το Χαμηλότερο Σκορ Γύρου 

Οι κανόνες Dead-Heat ισχύουν. 

 

Νικητής Τρέχουσας/Επόμενης Τρύπας - 2 και 3 Μπάλες 

Τα στοιχήματα ισχύουν όταν όλοι οι παίκτες ξεκινήσουν από την τρύπα που έχει οριστεί. Αν ένας παίκτης συνεπώς 

αποσυρθεί κατά την διάρκεια της τρύπας, τότε τα στοιχήματα σε αυτόν τον παίκτη θα διευθετηθούν ως χαμένα. Η 

διευθέτηση των στοιχημάτων καθορίζεται όταν οι παίκτες φύγουν από το γρασίδι. 

 

Σκορ Παίκτη Τρέχουσας / Επόμενης Τρύπας 

Ένας παίκτης θεωρείται ότι έχει παίξει όταν αυτός/αυτή έχει ξεκινήσει. Σε περίπτωση που ένας παίκτης αποσυρθεί ενώ 

έχει ξεκινήσει σε μία συγκεκριμένη τρύπα, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ‘Over Par’.  Αν ένας παίκτης αποσυρθεί 

πριν ξεκινήσει σε μία συγκεκριμένη τρύπα, τα στοιχήματα για αυτή την τρύπα θα είναι άκυρα. 

 

Σκορ Γκρουπ Παίκτη Γύρου/Τρύπας 

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο επονομαζόμενος παίκτης δεν ολοκληρώσει τον Γύρο ή συγκεκριμένο γκρουπ 

τρυπών εκτός και αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Νικητής Γκρουπ Τρύπας 

Τα στοιχήματα βασίζονται στο σκοράρισμα σε συγκεκριμένο γκρουπ τρυπών (π.χ. 10-18).  Τα στοιχήματα θα είναι 

άκυρα αν ένας παίκτης δεν ξεκινήσει στην πρώτη εκ των συγκεκριμένων τρυπών. Αν ένας παίκτης συνεπώς αποσυρθεί 

κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου γκρουπ τρύπας τότε αυτός / αυτή θα διευθετηθεί ως χαμένος. 

 

Πρωτοπόρος στο Τέλος του Γύρου 

Η διευθέτηση βασίζεται στο σκορ του τουρνουά στο τέλος του συγκεκριμένου γύρου. Οι κανόνες Dead-Heat ισχύουν. 

 

Οποιοσδήποτε Παίκτης Under/Over Par On Hole 

Ένας παίκτης θεωρείται ότι έχει παίξει όταν αυτός/αυτή έχει ξεκινήσει. Αν ο παίκτης αποσυρθεί αφότου έχει ξεκινήσει 

σε μία συγκεκριμένη τρύπα, το αποτέλεσμα θα είναι ‘Over Par’. Στην περίπτωση που ένας από τους παίκτες δεν 

ξεκινήσει, τα στοιχήματα σε αυτές τις αγορές θα είναι άκυρα. 



 

OPAP SPORTS LTD 68 

 

 

Αγορές Αγώνα 

Αν ένας αγώνας δεν ξεκινήσει (πχ τραυματισμός παίκτη ή αποκλεισμός πριν την έναρξη του αγώνα) τότε όλα τα 

στοιχήματα σε αυτόν τον αγώνα θα είναι άκυρα. 

Τα στοιχήματα σε αγορές μπορεί να διευθετηθούν χρησιμοποιώντας τα επίσημα αποτελέσματα του τουρνουά και των 

αγώνων (συμπεριλαμβανομένων το σωστό σκορ του τελικού αγώνα και στοίχημα ξεχωριστών αγώνων) θα 

διευθετούνται με τη χρήση αυτών των αποτελεσμάτων. Αυτό συμπεριλαμβάνει έναν αγώνα που τελειώνει νωρίς με 

συμφωνία των παικτών ή λόγω τραυματισμού. 

"Νικητής Αγώνα (διπλής επιλογής) διευθετείται στον νικητή συμπεριλαμβάνοντας οποιεσδήποτε επιπλέον τρύπες που 

παίχτηκαν. Σε περίπτωση κάποιας ισοπαλίας, τα στοιχήματα στον Νικητή Αγώνα (διπλής επιλογής) θα είναι άκυρα. 

Αποτέλεσμα Αγώνα (τριπλής επιλογής) και Διαφορά Νίκης δεν συμπεριλαμβάνουν επιπλέον τρύπες αν παιχτούν." 

Συγκεκριμένα για την Διαφορά Νίκης και τις αγορές Τελευταία Τρύπα Που Παίχτηκε, όπου ένας αγώνας τελειώνει πριν 

την συμπλήρωση του αναφερόμενου αριθμού τρυπών, τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με βάση το επίσημο 

αποτέλεσμα. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ένας παίκτης αποσυρθεί στο σημείο του αγώνα, όπου το αποτέλεσμα 

δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Π.χ. Ο αριθμός των τρυπών που απομένουν είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το σκορ την στιγμή 

της απόσυρσης. 

Για την αγορά Τελευταία Τρύπα Που Παίχτηκε, αν ένας παίκτης αποσυρθεί μετά την 16η τρύπα όταν ο αγώνας έχει 

ξεκινήσει ή μετά την 17η όταν ένας παίκτης προηγείται με 1, τότε η Τελευταία Τρύπα που παίχτηκε διευθετείται ως η 

Τρύπα 18η, καθότι οποιαδήποτε φυσική κατάληξη στον αγώνα θα απαιτούσε η 18η Τρύπα να παιχτεί. 

Στοιχήματα για μη ολοκληρωμένες μονές τρύπες θα είναι άκυρα. 

 

Greensomes 

Τα στοιχήματα διευθετούνται με το επίσημο αποτέλεσμα του tour. 

 

Τετράδες 

Τα στοιχήματα ισχύουν μόλις και τα δύο ζευγάρια ξεκινήσουν την πρώτη τρύπα. 

 

Στοιχήματα για Αγώνες με 36 Τρύπες 

Η διευθέτηση θα είναι στον παίκτη που επιτυγχάνει την υψηλότερη θέση μετά από 36 τρύπες. Αν ο αριθμός των γύρων 

μειωθεί, πχ λόγω κακοκαιρίας, τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με την προϋπόθεση ότι ο παίκτης νίκησε το τρόπαιο 

(τα στοιχήματα ισχύουν εφόσον υπάρχει κάποιος που θεωρείται νικητής και τουλάχιστον 18 τρύπες έχουν 

συμπληρωθεί). 

Αν ένα παίκτης αποκλειστεί ή αποσυρθεί μετά την έναρξη πριν την συμπλήρωση δύο γύρων τότε ο άλλος παίκτης 

θεωρείται νικητής. 

Μια τιμή θα δίνεται για την ισοπαλία και στην περίπτωση ισοπαλίας τα στοιχήματα για νίκη θα χάνονται. 

Ryder/Solheim/Walker/Warburg/Presidents Cup και Άλλοι Διεθνείς Αγώνες 

Όλες οι αγορές, συμπεριλαμβανομένων Νικητή Διοργάνωσης, Ισοπαλία-Όχι- Στοίχημα, Χάντικαπ, Πρώτου Σκόρερ, 

Ακριβούς Σκορ, Μορφής Ακριβούς Σκορ και Συνόλου Πόντων θα διευθετούνται στα επίσημα αποτελέσματα εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. Στο Κύπελλο Presidents στο ‘Να σηκώσει το κύπελλο (χωρίς την επιλογή της ισοπαλίας), οι 

κανόνες του dead-heat μπορούν να εφαρμοστούν. 

 

Μονά Head 2 Head 

Αν ένα ατομικό head 2 head τελειώσει σε ισοπαλία τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 
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Αγορές Ακριβούς Σκορ 

Όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα ανεξάρτητα από το αν τα 

παιχνίδια μεταφερθούν. 

 

Αγορές Νικητή (Ημέρας) 

Η διευθέτηση θα βασίζεται στο σκορ μετά τον προγραμματισμένο αριθμό αγώνων ανεξάρτητα από το αν ο αγώνας θα 

μεταφερθεί. 

 

Αγορές Σκορ (Ημερήσιας Μορφής) 

Η διευθέτηση θα βασίζεται στο σκορ μετά τον προγραμματισμένο αριθμό αγώνων με τη συγκεκριμένη μορφή 

ανεξάρτητα από το αν οι αγώνες μεταφερθούν. 

 

 

 

Αγορές Νικητή (Session)  

Η διευθέτηση θα βασίζεται στο σκορ μετά τον προγραμματισμένο αριθμό των αγώνων ανεξάρτητα από το αν οι αγώνες 

μεταφερθούν. 

 

Αγορές Σκορ (Session-Μορφής) 

Η διευθέτηση θα βασίζεται στο σκορ μετά τον προγραμματισμένο αριθμό των αγώνων στη συγκεκριμένη μορφή 

ανεξάρτητα από το αν οι αγώνες μεταφερθούν. 

Κορυφαίος Σκόρερ/Καλύτερη Ομάδα/Εθνικότητα Κορυφαίου Σκόρερ (Συμπεριλαμβανομένων των Αγορών για Εκείνους 

με Wildcard και Πρωτοεμφανιζόμενους) 

Οι αγορές θα διευθετούνται για όλο το τουρνουά. Οι κανόνες Dead-Heat ισχύουν. Τα στοιχήματα θα ισχύουν μόλις ο 

παίκτης έχει ξεκινήσει. 

 

Αγώνες με τους Περισσότερους Πόντους 

Οι αγορές θα διευθετούνται για ολόκληρο το τουρνουά. Αν ένας αγώνας ένας με ένα έρθει ισόπαλος, τότε τα 

στοιχήματα θα είναι άκυρα. Τα στοιχήματα θα ισχύουν μόλις ο παίκτης ξεκινήσει. 

 

Ποιος Θα Βάλει τον Νικητήριο Πόντο 

Η διευθέτηση θα βασίζεται στον παίκτη που κερδίζει τον νικητήριο μισό ή ολόκληρο πόντο, ο οποίος φτάνει την ομάδα 

του στους 14.5 πόντους. Στην περίπτωση μιας ισοπαλίας 14-14, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα (συμπεριλαμβανομένου 

του παίκτη που βάζει τον πόντο για να διατηρήσει το Τρόπαιο). 

 

Αγώνες που θα Φτάσουν στην 17η/18η Τρύπα 

Πρέπει να ξεκινήσει ο προγραμματισμένος αριθμός αγώνων για να ισχύουν τα στοιχήματα. Ο αριθμός των αγώνων 

όπου και οι δύο ομάδες ξεκινούν στην 17η/18η τρύπα, θα χρησιμοποιείται για σκοπούς διευθέτησης. 

 

Πρώτη Ομάδα Που Θα Σκοράρει Έναν Ολόκληρο Πόντο 

Για σκοπούς διευθέτησης, νικητής θα είναι η πρώτη ομάδα που κερδίζει ένα προγραμματισμένο αγώνα και ως 

αποτέλεσμα ένα πλήρη πόντο. Σε περίπτωση που ένας προγραμματισμένος αγώνας τελειώσει ισόπαλος, τα στοιχήματα 

θα ακυρώνονται. 
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Ειδικά Γκολφ 

Νικητήριο Σκορ - Η διευθέτηση θα είναι όταν ολοκληρωθούν 72 τρύπες (ή 90 για τουρνουά όπου δυνατόν) αλλιώς τα 

στοιχήματα είναι άκυρα. 

Διαφορά Νίκης - Βασίζεται στον αριθμό χτυπημάτων μεταξύ του νικητή και του δεύτερου (περιλαμβάνει μια τιμή για 

το τουρνουά να παει σε play-off). Στην περίπτωση που κακοκαιρία επηρεάσει το τουρνουά τότε η διευθέτηση θα ισχύει 

εφόσον παιχτούν τουλάχιστον 36 τρύπες στο τουρνουά. 

Hole In One - Σχετίζεται με μία τρύπα σε μία να καταγραφεί σε ένα συγκεκριμένο γύρο ενός συγκεκριμένου τουρνουά. 

Στην περίπτωση που κακοκαιρία επηρεάσει το τουρνουά τότε η διευθέτηση θα ισχύει εφόσον παιχτούν τουλάχιστον 

36 τρύπες στο τουρνουά. Στην περίπτωση που καταγραφή ένα hole in one, αλλά δεν έχουν παιχθεί 36 τρύπες, τότε η 

επιλογή "ΝΑΙ" - "να γίνει ένα hloe in one" - λαμβάνεται ως νικητήρια. 

Nα Περάσει/Κοπεί στο Όριο Πρόκρισης (Cut) - Για να ισχύσουν τα στοιχήματα πρέπει να εφαρμοστεί όριο πρόκρισης 

τουρνουά. Στην περίπτωση Τουρνουά όπου ισχύει πολλαπλό σύστημα ορίου πρόκρισης, η διευθέτηση θα γίνεται με 

βάση το αν ένας παίκτης παίζει ή όχι στον Γύρο μετά το 1ο Επίσημο Όριο Πρόκρισης. 

Να Νικήσει/Να μην Νικήσει ένα Major - Τα 4 Major είναι US Open, US Masters, USPGA και το Βρετανικό Open. 

Ενισχυμένη Νίκη - Αναφέρεται στο στοίχημα νίκης του τουρνουά. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Διασκέδαση (Entertainment) 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του γεγονότος  

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν τον αγώνα δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν οριστεί 

διαφορετικά από την εταιρία.  

 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αυτή η κατηγορία στοιχηματισμού μπορεί να περιλαμβάνει αγορές για διαγωνισμούς 

τραγουδιού (π.χ. Γιουροβίζιον, X Factor), τηλεοπτικά παιχνίδια, reality shows, τηλεοπτικές σειρές κτλ..  

Η διευθέτηση καθορίζεται από τα επίσημα αποτελέσματα που θα ανακοινώνονται από την εκάστοτε επίσημη 

διοργανώτρια αρχή/ φορέα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή του αντίστοιχου γεγονότος. 

 

Ειδικά Γεγονότα 

Όταν διαφημίζονται άλλα ειδικά στοιχήματα, θα εμφανιστούν κανονισμοί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και 

στους εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 
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μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Πινγκ-Πονγκ (Table Tennis) 

 

Στοιχήματα Αγώνα 

Όπου ισχύει, η παρουσίαση του βάθρου θα καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Επακόλουθες ακυρώσεις και/ή 

ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα.  

 

Όλα τα στοιχήματα που έχουν μετακινηθεί σε διαφορετικό γήπεδο θα ακυρώνονται. 

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους παίκτες σε ένα αγώνα αλλάξει πριν την έναρξη του 

αγώνα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα 

στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί, ή αν δεν 

υπάρχει πιθανός τρόπος κατά τον οποίο το γκέιμ και/ή ο αγώνα σας θα μπορούσε να παιχθεί έως τη φυσική του 

κατάληξη, χωρίς να καθοριστεί το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς. 

Για παράδειγμα αν ένα γκέιμ διακοπεί στο 9-7, τα στοιχήματα στο Over/Under 16,5 Συνολικοί Πόντοι Γκέιμ θα 

διευθετηθούν ως κερδισμένα/χαμένα ανάλογα, αφού οποιαδήποτε φυσική κατάληξη στο γκέιμ θα απέφερε 

τουλάχιστον 18 πόντους. 

Αγορές Γκέιμ Σε-Εξέλιξη (Τρέχον και Επόμενο) - Το συγκεκριμένο γκέιμ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα 

στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. 

Αγόρες «Πρώτος Σε» Σε-Εξέλιξη - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον πρώτο παίκτη που φτάσει στον 

αναφερόμενο αριθμό πόντων στο αντίστοιχο γκέιμ. Στην περίπτωση που κανένανς παίκτης δε φτάσει τον αριθμό των 

απαιτούμενων πόντων (εξαιτίας διακοπής), τότε τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα. Αν το συγκεκριμένο 

γκείμ δεν παιχθεί, τότε όλες οι αγορές «πρώτος σε» για το γκέιμ αυτό θα είναι άκυρες. 

Στοίχημα Πόντου Σε-Εξέλιξη - Τα στοιχήματα προσφέρονται για έναν παίκτη να κερδίσει τον αναφερόμενο πόντο. Στην 

περίπτωση που ο πόντος δεν παιχθεί, λόγω λήξης του γκέιμ ή του αγώνα, όλα τα στοιχήματα για τον πόντο αυτό θα 

είναι άκυρα. 

Οι αγορές Συνόλου Πόντων βασίζονται στον δηλωμένο αριθμό των γκέιμς που παίζονται. Στην περίπτωση που ο 

αριθμός των γκέιμς αλλάξει ή διαφορροπηθεί από αυτόν που προσφέρεται για σκοπούς διευθέτησης, τότε όλα τα 

στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

Στοίχημα Χάντικαπ Σε-Εξέλιξη - Οι αγορές Χάντικαπ (γκέιμς) βασίζονται στον δηλωμένο αριθμό των γκέιμς που 

παίζονται. Στην περίπτωση που ο αριθμός των γκέιμς αλλάξει ή διαφορροπηθεί από αυτόν που προσφέρεται για 

σκοπούς διευθέτησης, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.  

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 
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επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων.  

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Για τις αγορές του ζωντανού στοιχηματισμού, οι διευθετήσεις θα γίνονται με βάση τους όρους της παραγράφου 

Διευθέτηση Στοιχημάτων. Αν δεν ολοκληρωθεί κάποιος αγώνας, όλα τα στοιχήματα που έχουν κριθεί διευθετούνται 

κανονικά. Όσα δεν έχουν κριθεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00. 

 

Κολύμβηση (Swimming) 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Σε περιπτώσεις αναβολής ή διακοπής του αγώνα πριν την ολοκλήρωσή του και εάν δε συνεχιστεί έως τα μεσάνυχτα 

της επόμενης από την αναγραφόμενη στο Πρόγραμμα ημερολογιακής ημέρας (με βάση την τοπική ώρα), από την ώρα 

κανονικής του έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός από αυτά που έχουν ήδη διευθετηθεί.   

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Στοιχήματα Head 2 Head 

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο αθλητές αγωνιστούν. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα 

αν οι αναβάτες αλλάξουν άλογο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Κρίκετ (Cricket) 

 

Στοίχημα Αγώνα 

Ένα στοίχημα είναι σε ισχύ εάν ο αγώνας ξεκινήσει κανονικά στο γήπεδο που έχει οριστεί και κατά την τοπική 

προγραμματισμένη ώρα.  

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα ακυρώνονται.  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 
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Όλοι οι Αγώνες 

 

Head 2 Head Batsman 

Σημειώστε ότι στους αγώνες test και Πρωταθλήματα Κομητειών μετράει μόνο το πρώτο innings. Τα στοιχήματα θα 

ισχύουν αφότου ο batsman έχει αντιμετωπίσει μία μπάλα ή έχει δοθεί εκτός προτού αντιμετωπίσει την πρώτη μπάλα. 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τελειώσουν με τον ίδιο αριθμό runs, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

 

Batsman Runs Aγώνα 

Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρξει ένα επίσημο αποτέλεσμα 

(η μέθοδος Duckworth-Lewis υπολογίζεται), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εκτός κι αν η διευθέτηση των 

στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. 

Twenty20 Αγώνες - Ολοκληρωμένα 20 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Μιας Hμέρας- Το λιγότερο 40 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Test και Πρωταθλημάτων Κομητειών - Ολόκληρος ο αγώνας υπολογίζεται. Σε αγώνες με ισοπαλία πρέπει να 

υπάρχουν τουλάχιστον 200 overs. 

 

Batsman Ρuns (Σε-Eξέλιξη) 

Στοιχήματα σε Over/under runs ισχύουν αφού ο batsman έχει αντιμετωπίσει μια μπάλα ή έχει δοθεί άουτ πριν 

αντιμετωπίσει την πρώτη μπάλα. Το σκορ μετρά αν ο batsman είναι not-out ακόμα και αν έχει δηλωθεί innings. 

Αγώνες Test και Αγώνες First Class - Ισχύουν τα παραπάνω, όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τις 

καθυστερήσεις λόγω βροχής ή για άλλους λόγους. 

Aγώνες Mιας Hμέρας - Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν από τη βροχή ή οποιοδήποτε άλλο λόγο οι καθυστερήσεις έχουν 

ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των overs κατά 5 ή περισσότερα από τον προγραμματισμένο αριθμό όταν είχε 

καταχωρηθεί το στοίχημα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Aγώνες Κυπέλλου Twenty20 - Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν από τη βροχή ή οποιοδήποτε άλλο λόγο οι 

καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των overs κατά 3 ή περισσότερα από τον 

προγραμματισμένο αριθμό όταν είχε καταχωρηθεί το στοίχημα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση των 

στοιχημάτων. 

 

Να Σκοράρει 50/100/150/200/250/300/350/400 

Τα στοιχήματα θα ισχύουν εφόσον ο batsman έχει αντιμετωπίσει μια μπάλα ή έχει τεθεί εκτός πριν αυτό συμβεί. Το 

σκορ μετρά αν ο batsman δεν είναι εκτός, συμπεριλαμβανομένου του αν το innings έχει δηλωθεί. 

Αγώνες Test και Αγώνες First Class - Όλα τα στοιχήματα που υπόκεινται στο παραπάνω θα ισχύουν ανεξάρτητα από 

καθυστερήσεις λόγω βροχής ή άλλων λόγων. 

Αγώνες Μιας Ημέρας - Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται σε περίπτωση βροχής ή οποιοδήποτε άλλων καθυστερήσεων 

που έχουν σαν αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμό των overs κατά 5 ή περισσότερα από τα αρχικά προγραμματισμένα, 

όταν τα στοιχήματα έγιναν αποδεκτά , εκτός αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. 

Αγώνες Κυπέλλου Twenty20 - Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται σε περίπτωση βροχής ή οποιοδήποτε άλλων 

καθυστερήσεων που έχουν σαν αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμό των overs κατά 3 ή περισσότερα από τα αρχικά 

προγραμματισμένα, όταν τα στοιχήματα έγιναν αποδεκτά , εκτός αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Να Σκοράρει τα Περισσότερα Runs – Γκρουπ 

Οι αναφερόμενοι παίκτες πρέπει να φτάσουν στο crease ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Η διευθέτηση βασίζεται στα 

επίσημα σκορ του συγκεκριμένου batsman. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (dead-heat). 
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Αγωνιστική Απόδοση Παίκτη 

Αυτές οι αγορές βασίζονται στο σύστημα σκοραρίσματος για να κριθεί η εξέλιξη. Οι πόντοι έχουν ως ακολούθως: 

1 πόντος κάθε run, 20 κάθε wicket, 10 κάθε catch, 25 κάθε stumping (Wk). Τα πονταρίσματα επιστρέφονται σε μη 

επιλεγμένους παίκτες. 

Σε Αγώνες Μιας Ημέρας και οι δύο ομάδες πρέπει να φτάσουν τουλάχιστο 40 overs η καθεμιά, διαφορετικά τα 

στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση τους. Σε αγώνες Test και Πρωταθλήματα κομητείας, 

μετρά ολόκληρο το ματς. Όπου τέτοιοι αγώνες είναι ισόπαλοι, πρέπει τουλάχιστον 200 overs να έχουν γίνει bowled. 

Διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση τους. Οι αγώνες Twenty20, πρέπει να 

είναι προγραμματισμένοι και για τα 20 overs και πρέπει να υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η 

διευθέτηση των στοιχημάτων. Σε αγώνες όπου ο αριθμός των overs έχει μειωθεί και το αποτέλεσμα δεν έχει ήδη 

καθοριστεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

1o Over - Συνολικά Runs 

Οι αποδόσεις θα προσφέρονται για τα συνολικά runs που σκοράρονται στο 1ο innings του αγώνα. Τα Extras και τα 

πέναλτι runs θα συμπεριλαμβάνονται. Το over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν η 

διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Οι Batsman της Ομάδας να Σκοράρουν ένα Fifty στον Αγώνα 

Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο 

αποτέλεσμα (Duckworth - Lewis υπολογίζεται), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση 

έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, θα μετρά το σκοράρισμα των 50 ή μεγαλύτερο οποιουδήποτε batsman. 

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Μίας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Test και Αγώνες First Class - Μετράει ολόκληρος ο αγώνας. Σε ισόπαλους αγώνες πρέπει να υπάρχουν 

τουλάχιστον 200 overs που να έχουν γίνει bowled. 

 

Ένα Hundred να Σκοραριστεί στον Αγώνα 

Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο 

αποτέλεσμα (Duckworth - Lewis υπολογίζεται), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση 

έχει ήδη καθοριστεί. 

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Μίας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Test και Αγώνες First Class - Μετράει ολόκληρος ο αγώνας. Σε ισόπαλους αγώνες πρέπει να υπάρχουν 

τουλάχιστον 200 overs που να έχουν γίνει bowled. 

 

Οι Batsman της Ομάδας να Σκοράρουν ένα Hundred στον Αγώνα 

Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο 

αποτέλεσμα (Duckworth - Lewis υπολογίζεται), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση 

έχει ήδη καθοριστεί. 

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Μίας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Test και Αγώνες First Class - Μετράει ολόκληρος ο αγώνας. Σε ισόπαλους αγώνες πρέπει να υπάρχουν 

τουλάχιστον 200 overs που να έχουν γίνει bowled. 
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Μέθοδος 1ου Wicket 

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:- Caught, Bowled, LBW, Run Out, Stumped και Άλλο. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται 

στην πτώση του 1ου wicket στον αγώνα. Αν δεν ριφθεί κανένα wicket κατά τη διάρκεια του αγώνα, τότε όλα τα 

στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Runs στην Πτώση του 1ου Wicket 

Τουλάχιστον ένα delivery πρέπει να γίνει bowled. Αν δεν ριφθεί κανένα wicket, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι 

αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Περισσότερα Run Outs τριπλής Επιλογής 

Αποδόσεις προσφέρονται για το ποια ομάδα δημιουργεί τα περισσότερα run-outs ενώ κάνει fielding. Αν ένας αγώνας 

διακοπεί λόγω εξωτερικού παράγοντα, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός και να η διευθέτηση έχει ήδη 

καθοριστεί. Αν ένας αγώνας μειωθεί στα overs και ένα αποτέλεσμα αγώνα επιτευχθεί, τότε η ομάδα που έχει 

καταφέρει τα περισσότερα run-outs κάνοντας fielding, ανεξάρτητα από τον αριθμό των overs που έχουν γίνει bowled, 

τότε αυτή η ομάδα θα είναι η νικήτρια. Σε αγώνες που καθορίζονται από ένα Super-Over, οποιοδήποτε run out κατά 

τη διάρκεια του Super-Over δεν θα υπολογίζεται για σκοπούς διευθέτησης. Σε Αγώνες Test και Αγώνες First Class, όλα 

τα innings του αγώνα θα υπολογίζονται. 

 

Σκορ 1ου Innings 

Οι αποδόσεις θα προσφέρονται για τον αριθμό των runs που σκοράρονται στο 1ο innings του αγώνα, ανεξάρτητα από 

το ποια ομάδα κάνει bating πρώτη. Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, 

διαφορετικά όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. 

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Μίας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Test και Αγώνες First Class - Οι δηλώσεις θα θεωρούνται ως τέλος ενός innings για σκοπούς διευθέτησης. Στην 

περίπτωση που το 1ο innings αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Στην περίπτωση που ένα innings δεν 

ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικού παράγοντα ή λόγω καιρού, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση 

έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Παίκτης του Αγώνα 

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την επίσημη ανακήρυξη παίκτη του αγώνα. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας 

(Dead-heat). 

 

Υψηλότερη Opening Partnership 1ου Innings 

Τα στοιχήματα ισχύουν από τη στιγμή που μια μπάλα έχει γίνει bowled στα 1α innings κάθε ομάδας. Στην περίπτωση 

μιας Ισοπαλίας, όπου η προσφερόμενη αγορά είναι διπλής επιλογής, ισχύουν κανόνες ισοπαλίας. 

 

Περισσότερα Sixes Αγώνα 

Αν ο αγώνας αναβληθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει 

ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες Test και County Πρωταθλήματος, μετρά ολόκληρος ο αγώνας. Σε κληρωθέντες αγώνες, 

τουλάχιστον 200 overs πρέπει να παιχθούν, αλλιώς τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη 

καθοριστεί. Σε αγώνες Twenty20, ο αγώνας πρέπει να προγραμματιστεί για τα 20 πλήρη overs και πρέπει να υπάρχει 

ένα επίσημο αποτέλεσμα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες Μίας Ημέρας, 

όπου ο αριθμός των overs έχει μειωθεί και το αποτέλεσμα δεν έχει καθοριστεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Για 
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σκοπούς διευθέτησης, αυτό έχει να κάνει με όλα τα deliveries από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς έξι 

runs (συμπεριλαμβάνονται All-run/Overthrows). Σε αγώνες που αποφασίζονται με "super-over", τα sixes που 

χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια του super-over δεν μετράνε για λόγους διευθέτησης. 

Η εξωτερική παρέμβαση δεν συμπεριλαμβάνει καιρικά γεγονότα. 

 

Συνολικά Sixes Αγώνα 

Αν ένας αγώνας διακοπεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός κι αν η 

διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. 

Σε αγώνες Μίας Ημέρας, οι ομάδες πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον 40 overs, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι 

άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες Τεστ και Πρωταθλημάτων Κομητείας, 

υπολογίζεται ολόκληρος ο αγώνας. Σε παιχνίδια που λήγουν ισόπαλα, τουλάχιστον 200 overs πρέπει να γίνουν bowled, 

διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες Twenty20, ο 

αγώνας πρέπει να προγραμματιστεί για πλήρη 20 overs και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο αποτέλεσμα, εκτός κι αν η 

διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες Μίας Ημέρας όπου ο αριθμός των overs έχει μειωθεί και 

το αποτέλεσμα δεν έχει ήδη καθοριστεί, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Για σκοπούς διευθέτησης, αυτό έχει να κάνει 

με όλα τα deliveries από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς έξι runs (συμπεριλαμβάνονται All-

run/Overthrows). Σε αγώνες που αποφασίζονται με "super-over", τα sixes που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια του super-

over δεν μετράνε για λόγους διευθέτησης. 

 

Ομάδα που θα πετύχει το Υψηλότερο Σκορ στα Πρώτα 6/10/15 Overs 

Αν και οι δύο ομάδες δεν ολοκληρώσουν τον καθορισμένο αριθμό των overs λόγω εξωτερικών παραγόντων ή καιρού, 

τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Στην περίπτωση μιας ισοπαλίας, τα 

στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Επόμενος Παίκτης Εκτός/Επόμενος Batsman Εκτός 

Αν οποιοσδήποτε batsman αποχωρήσει τραυματίας, ή αν ο batsman στο crease είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει 

δηλωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί στους δύο batsmen ακυρώνονται και τα πονταρίσματα 

επιστρέφονται. Σε περίπτωση που δεν χαθούν άλλα wickets, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

 

Μέθοδος Αποβολής (6πλής επιλογής) / Μέθοδος Επόμενου Batsman Εκτός (6πλής επιλογής) 

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: caught, bowled, LBW, run out, stumped ή οποιαδήποτε άλλη. Αν δεν πέσουν άλλα 

wickets, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Μέθοδος Αποβολής (διπλής Επιλoγής) 

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Caught και Not Caught. Αν δεν πέσουν άλλα wickets, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Θα Κερδίσει Ομάδα Με Ένα Innings 

Τα στοιχήματα διευθετούνται στο επίσημο αποτέλεσμα. Τουλάχιστον 200 overs πρέπει να γίνουν παιχθούν στον αγώνα 

εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Τρέχον/Επόμενο Innings - Runs Μονά/Ζυγά 

Runs στο Επόμενο Over/Runs στο Επόμενο Over Μονά/Ζυγά 

 

Runs Επόμενου Over / Runs Επόμενου Over - Μονά/Ζυγά 
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Επιπλέον runs και runs πέναλτι περιλαμβάνονται. Το over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός 

αν το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί. Αν ένα innings τελειώσει κατά τη διάρκεια ενός over, τότε αυτό το over θεωρείται 

ότι έχει ολοκληρωθεί, εκτός αν το innings έχει τερματιστεί λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών. Σε τέτοια περίπτωση, 

τα στοιχήματα είναι άκυρα. Το Μηδέν θα λαμβάνεται ως ζυγός αριθμός. 

 

Wickets στο Επόμενο Over 

Το over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Αν ένα 

innings τελειώσει κατά τη διάρκεια ενός over, τότε αυτό το over θα λαμβάνεται ως ολοκληρωμένο, εκτός κι αν το 

innings τελειώσει λόγω καιρού, στην οποία περίπτωση όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Να Σκοράρει Περισσότερα Runs 

Και οι δύο παίκτες πρέπει να φτάσουν την περιοχή batting για να ισχύουν τα στοιχήματα. Η διευθέτηση βασίζεται στο 

επίσημο σκορ του συγκεκριμένου batsman. 

 

Runs στο Session 

Extras και πέναλτι runs περιλαμβάνονται. Πρέπει να ολοκληρωθούν 20 overs για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 

 

Runs Χάντικαπ 1oυ Innings 

Πρέπει να συμπληρωθούν τα 1α Innings και των δύο ομάδων (συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων) για να ισχύσουν τα 

στοιχήματα. 

 

Χαμένα Wickets 

Μια μπάλα πρέπει να γίνει bowled για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

Παίκτης της Σειράς 

Οποιοσδήποτε αναφερόμενος παίκτης, ο οποίος δεν συμμετέχει στη συγκεκριμένη σειρά, θα ακυρώνεται. Ο νικητής 

θα δηλώνεται από την ICC. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (Dead-heat). 

 

Ακριβές Σκορ Σειράς 

Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο καθορισμένος αριθμός των αγώνων δεν ολοκληρωθεί. 

 

Καλύτερος Batsman/Bowler στη Σειρά 

Οποιοσδήποτε παίκτης, ο οποίος δε συμμετέχει στη συγκεκριμένα σειρά, θα ακυρώνεται. Στην περίπτωση που δύο ή 

περισσότεροι παίκτες τελειώσουν με τον ίδιο αριθμό wickets, τότε ο bowler με το μικρότερο αριθμό runs, λαμβάνεται 

ως νικητής. Dead-heat κανόνες ισχύουν. 

 

Head 2 Head Bowler (Σειράς) 

Σε περίπτωση που και οι δύο bowlers έχουν ίσο αριθμό wickets, τότε ο bowler που θα δεχθεί τα λιγότερα runs θα 

θεωρείται νικητής. 

 

Head 2 Head Batsman (Σειράς) 

Στα Test series, τα runs που επιτυγχάνονται και στα δύο innings υπολογίζονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι 

παίκτες τελειώσουν με τον ίδιο αριθμό runs, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

 

Περισσότερα Sixes (Σειράς) 
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Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τελειώσουν με τον ίδιο αριθμό runs, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

 

Καλύτερος Spinner της Ομάδας (Σειράς) 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι spinners παίρνουν ίσο αριθμό wickets, τότε ο spinner που έχει δεχθεί τα 

λιγότερα runs, θεωρείται νικητής. 

 

Αγώνες Μιας Ημέρας/Twenty20 

 

Στοίχημα Αγώνα 

Στα ματς που επηρεάζονται από κακές καιρικές συνθήκες, τα στοιχήματα θα κρίνονται από τους επίσημους 

κανονισμούς της διοργάνωσης με την ακόλουθη εξαίρεση: Αν ένα ματς κρίνεται είτε από ένα bowl out είτε με το 

στρίψιμο νομίσματος, τα στοιχήματα είναι άκυρα. 

Όπου δεν προσφέρεται κάποια απόδοση για την ισοπαλία και επίσημοι κανόνες διοργάνωσης καθορίζουν έναν 

νικητή/προκρινόμενο, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στο επίσημο αποτέλεσμα. 

Αν δεν έχει προσφερθεί απόδοση για ισοπαλία (tie) και με τους επίσημους κανονισμούς της διοργάνωσης δεν υπάρχει 

νικητής, τότε εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat, σε παιχνίδια όπου ο νικητής καθορίζεται από bowl out ή στρίψιμο 

νομίσματος τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα. 

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα είναι ισοπαλία (tie) όταν τα σκορ είναι ίσα κατά την κατάληξη του παιχνιδιού, αλλά μόνο 

αν η πλευρά που κάνει batting τελευταία έχει ολοκληρώσει τα innings της (δηλ. όλα τα innings ολοκληρωθούν, ή, σε 

κρίκετ περιορισμένων overs, ο καθορισμένος αριθμός των overs έχουν παιχθεί ή το παιχνίδι έχει τελειωτικά σταματήσει 

λόγω καιρού ή κακού φωτισμού). 

Αν ένας αγώνας διακοπεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει αναδειχθεί 

νικητής με βάση τους επίσημους κανόνες της διοργάνωσης. Σε περίπτωση αλλαγής του αντιπάλου σε σχέση με αυτόν 

που είχε ανακοινωθεί, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

Η εξωτερική παρέμβαση δεν συμπεριλαμβάνει καιρικά γεγονότα. 

 

Στοίχημα Σειράς 

Τα στοιχήματα ακυρώνονται εάν ο καθορισμένος αριθμός παιχνιδιών αλλάζει, εκτός αν το αποτέλεσμα των 

στοιχημάτων έχει καθοριστεί ήδη. Αν μια σειρά έρθει ισοπαλία και δεν προσφέρεται επιλογή για ισοπαλία, τα 

στοιχήματα ακυρώνονται. 

 

Πρώτη Ομάδα στα 10 Runs 

Τα στοιχήματα ισχύουν, εκτός αν ένας από τους αναγραφόμενους παίκτες δεν ανοίξει το batting, οπότε σε τέτοια 

περίπτωση ακυρώνονται τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από το ποιος από τους αναγραφόμενους 

παίκτες αντιμετωπίζει το πρώτο ball. Αν κανένας παίκτης δεν φθάσει στα 10 runs, τότε η επιλογή «κανένας» κερδίζει 

το στοίχημα. 

Σε παιχνίδια που επηρεάζονται από τον καιρό, αν κανένας από τους batsmen δεν φθάσει στα 10 runs και κανένας δεν 

δεν είναι έξω τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται. Αν κανένας από τους batsmen δεν φθάσει τα 10 runs και είναι και οι 

δύο είναι έξω, τότε η επιλογή «κανένας» κερδίζει το στοίχημα. 

 

 

 

Χάντικαπ Αγώνα 
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Το χάντικαπ προστίθεται στο τέλος του ματς. Αν η ομάδα που κάνει πρώτη batting κερδίσει ή αν υπάρχει ισοπαλία (tie), 

τότε το το χάντικαπ του Runs θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διευθέτησης. 

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα είναι ισοπαλία (tie) όταν τα σκορ είναι ίσα κατά την κατάληξη του παιχνιδιού, αλλά μόνο 

αν η πλευρά που κάνει batting τελευταία έχει ολοκληρώσει τα innings της (δηλ. όλα τα innings ολοκληρωθούν, ή, σε 

κρίκετ περιορισμένων overs, ο καθορισμένος αριθμός των overs έχουν παιχθεί ή το παιχνίδι έχει τελειωτικά σταματήσει 

λόγω καιρού ή κακού φωτισμού). 

Αν η ομάδα που κάνει δεύτερη batting κερδίσει το ματς, τότε το Wickets Handicap θα χρησιμοποιηθεί για διευθέτηση. 

Αν ο αγώνας αναβληθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται. Αν ο αγώνας επηρεαστεί από 

καιρικές συνθήκες ή άλλου είδους καθυστέρηση και τα overs μειωθούν σε οποιαδήποτε innings, τα στοιχήματα 

ακυρώνονται. 

Η εξωτερική παρέμβαση δεν συμπεριλαμβάνει καιρικά γεγονότα 

 

Καλύτερος Batsman/Bowler 

Στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε ένα παίκτη που δεν περιλαμβάνεται στους πρώτους 11, ή έχει οριστεί ως 

αναπληρωματικός 12ος παίκτης, ακυρώνονται. Στοιχήματα σε παίκτες που έχουν επιλεγεί αλλά δεν κάνουν bat ή δεν 

κάνουν field, διευθετούνται ως χαμένα. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. 

Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός overs πρέπει να είναι bowled, εκτός All Out ή εκτός αν το ματς έχει ολοκληρωθεί. 

Διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

- Διεθνή Μιας Ημέρας - 20 overs 

- Όλες οι Εγχώριες 40 Over Διοργανώσεις - 10 overs 

- Όλες οι Εγχώριες 50 Over Διοργανώσεις - 20 overs 

- Όλα τα Twenty20 Cup - 6 overs 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες καταλήγουν σε ίσο αριθμό wickets, τότε ο bowler με τον τελευταίο 

αριθμό παραχωρημένων runs θα θεωρηθεί νικητής. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. 

 

Innings Runs (Συμπεριλαμβανομένων Εναλλακτικών) /Innings Sixes 

Στους Αγώνες Μιας Ημέρας Over/under innings runs και Innings Sixes, τα στοιχήματα ακυρώνονται αν η βροχή ή 

οποιαδήποτε άλλη πρόκληση καθυστέρησης, έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των overs κατά 5 ή 

περισσότερα από τον προγραμματισμένο αριθμό, όταν καταχωρήθηκε το στοίχημα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η 

διευθέτηση του στοιχήματος. 

Σε αγώνες Twenty20 Cup ισχύει το ίδιο αν τα overs έχουν μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα. Σε αγώνες των 10 overs ή 

λιγότερων, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν ολοκληρωθεί το innings, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη 

καθοριστεί. 

Για Innings Sixes συγκεκριμένα και αναφορικά με σκοπούς διευθέτησης, το αποτέλεσμα βασίζεται σε όλα τα deliveries 

από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς έξι runs (συμπεριλαβάνονται All-run/Overthrows). 

Για αυτή την αγορά, παρακαλούμε σημειώστε ότι όσα penalty runs προστίθενται στο ομαδικό σύνολο του slow over 

rate από τηv ομάδα bowling δεν θα υπολογίζονται για τις ανάγκες διευθέτησης του στοιχήματος. 

 

Ομάδα με το Χαμηλότερο Σκορ σε Ιnnings 

Πρόβλεψη για την ομάδα που θα έχει το χαμηλότερο σκορ. Η ομάδα πρέπει να είναι all out ή να συμπληρώσει 50 overs 

για να μετρήσει το σκορ. 

 

 

 



 

OPAP SPORTS LTD 80 

 

Runs κατά την Πτώση του Επόμενου Wicket 

Τα συνολικά innings runs που έχουν επιτευχθεί από μια ομάδα πριν την πτώση του συγκεκριμένου wicket, καθορίζουν 

το αποτέλεσμα της αγοράς. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, το συνολικό συγκεντρωμένο θα είναι το 

αποτέλεσμα της αγοράς. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν υπάρχει παιχνίδι μετά τη διακοπή λόγω βροχής, ή 

οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση, καθώς η δυνατότητα για προηγούμενα προσφερόμενες τιμές θα έχει διαγραφεί. Αν 

η διευθέτηση των στοιχημάτων μπορεί να καθοριστεί, αυτά θα διευθετούνται αυτόματα. Π.χ. Αν μια ομάδα 

αποχωρήσει λόγω διακοπής με ένα συνολικό σκορ 135, τότε προηγούμενες τιμές ίσες ή μικρότερες από αυτό το 

συνολικό σκορ, θα διευθετούνται. Εντούτοις, τιμές υψηλότερες από αυτό θα είναι άκυρες. 

 

Over κατά την Πτώση του Επόμενου Wicket 

Ο αριθμός over στον οποίο συμβαίνει η πτώση του συγκεκριμένου wicket, καθορίζει το αποτέλεσμα της αγοράς. Αν 

μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, τότε ο αριθμός over κατά τη σιτγμή αυτή θα είναι το αποτέλεσμα της 

αγοράς. Για παράδειγμα αν ένα wicket πέσει μετά από 46.2 overs, διευθετούμε στο 47th over. 

Προσφέρουμε τιμές χρησιμοποιοώντας Under/Over 'Mισό' Overs π.χ. 10.5, με το .5 να αντιπροσωπεύει το μισό, έναντι 

στις συγκεκριμένες μπαλιές που έχουν γίνει bowled σε ένα over. 

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν υπάρχει παιχνίδι μετά τη διακοπή λόγω βροχής, ή οποιαδήποτε άλλη 

καθυστέρηση, καθώς η δυνατότητα για προηγούμενα προσφερόμενες τιμές θα έχει διαγραφεί. Αν η διευθέτηση των 

στοιχημάτων μπορεί να καθοριστεί, αυτά θα διευθετούνται αυτόματα. Π.χ. Αν μια ομάδα αποχωρήσει λόγω διακοπής 

με ένα συνολικό σκορ 135, τότε προηγούμενες τιμές ίσες ή μικρότερες από αυτό το συνολικό σκορ, θα διευθετούνται. 

Εντούτοις, τιμές υψηλότερες από αυτό θα είναι άκυρες. 

 

Runs off Ρίψης (Συμπεριλαμβανομένων Εναλλακτικών Τιμών) 

Για σκοπούς διευθέτησης όλα τα extras υπολογίζονται ως ρίψεις μπάλας. Για παράδειγμα, αν ένα over ξεκινήσει: Wide 

- No Ball - Four, τότε το 'Four' λαμβάνεται ως η τρίτη μπαλιά του over. Τα extras και τα πέναλτι runs θα 

συμπεριλαμβάνονται. 

 

Σε-Εξέλιξη Runs στα Πρώτα 'Χ' Οvers (συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών) 

Αν ο επιλεγμένος αριθμός των overs δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, τότε τα στοιχήματα θα είναι 

άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. 

Αν η φυσική διάρκεια του innings είναι μικρότερη από τον επιλεγμένο αριθμό των overs (π.χ. μια ομάδα είναι όλη εκτός 

σε λιγότερα από τα επιλεγμένα overs ή φτάσει το στόχο της) τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν. 

 

Wickets Χαμένα σε 'Χ' Runs 

Η διευθέτηση καθορίζεται από τον αριθμό των χαμένων wickets κατά τη στιγμή που ένα συγκεκριμένο σκορ έχει 

επιτευχθεί. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, τότε τα χαμένα wickets κατά τη στιγμή αυτή θα είναι το 

αποτέλεσμα της αγοράς. 

 

Ένα Fifty Να Σκοραριστεί στον Αγώνα 

Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο 

αποτέλεσμα (Duckworth - Lewis υπολογίζεται), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση 

έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, θα μετρά το σκοράρισμα των 50 ή μεγαλύτερο οποιουδήποτε batsman. 

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Μίας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα. 
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Συνολικά Runs στον Αγώνα 

Ο ακόλουθος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν αλλιώς  όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η 

διευθέτηση έχει ηδη καθοριστεί. 

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Μιας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα. 

 

Ο Παίκτης να Σκοράρει τα Περισσότερα Sixes 

Στοιχήματα που τοποθετούνται σε οποιονδήποτε παίκτη, ο οποίος δεν ξεκινά στην αρχική 11άδα ή υποδεικνύεται ως 

12ος αναπληρωματικός παίκτης, θα είναι άκυρα. Ο ακόλουθος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν αλλιώς  

όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ηδη καθοριστεί. 

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Μιας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα. 

Στοιχήματα σε παίκτες που επιλέγονται αλλά δεν κάνουν bat, θα διευθετούνται ως χαμένα. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας 

(Dead-heat). 

Αν αγώνες κριθούν από ένα Super-Over, τα sixes κατά το Super-Over δεν θα μετρούν για τους σκοπούς διευθέτησης. 

 

Υψηλότερο Ατομικό Σκοράρισμα 

Ο ακόλουθος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν αλλιώς  όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η 

διευθέτηση έχει ηδη καθοριστεί. 

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Μιας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα. 

 

Batsman Γκρουπ 

Ο ακόλουθος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν αλλιώς  όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η 

διευθέτηση έχει ηδη καθοριστεί. 

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα. 

Αγώνες Μιας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα. 

Οι προσφερόμενοι παίκτες πρέπει να φτάοσυν το crease ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα, διαφορετικά αυτά είναι 

άκυρα. 

Η διευθέτηση βασίζεται στο επίσημο σκορ του συγκεκριμένου batsman. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (Dead-heat). 

 

Αγώνες Πέντε Ημερών 

 

Στοίχημα Αγώνα/Ισοπαλία Όχι Στοίχημα/Διπλή Ευκαιρία 

Τα στοιχήματα ισχύουν με βάση το επίσημο αποτέλεσμα, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα ball έχει γίνει 

bowled. Σε περίπτωση ισοπαλίας (tie) εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat και τα στοιχήματα στην ισοπαλία θα 

διευθετηθούν ως χαμένα. 

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα είναι ισοπαλία (tie) όταν τα σκορ είναι ίσα κατά την κατάληξη του παιχνιδιού, αλλά μόνο 

αν η πλευρά που κάνει batting τελευταία έχει ολοκληρώσει τα innings της (δηλ. όλα τα innings ολοκληρωθούν, ή, σε 

κρίκετ περιορισμένων overs, ο καθορισμένος αριθμός των overs έχουν παιχθεί ή το παιχνίδι έχει τελειωτικά σταματήσει 

λόγω καιρού ή κακού φωτισμού). 

Αν ο αγώνας αναβληθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

Η εξωτερική παρέμβαση δεν συμπεριλαμβάνει καιρικά γεγονότα 
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Καλύτερος Batsman/Bowler 

Μετρά μόνο το πρώτο innings. 

Στοιχήματα τοποθετημένα σε παίκτη που δεν είναι στους αρχικούς 11, ακυρώνονται. Στοιχήματα σε παίκτες που έχουν 

επιλεγεί αλλά δεν κάνουν bat ή δεν κάνουν bowl, θεωρούνται χαμένα. 

Τουλάχιστον 50 overs πρέπει να είναι bowled εκτός All Out. Διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες καταλήγουν σε ίσο αριθμό wickets, τότε ο bowler με τον τελευταίο 

αριθμό παραχωρημένων runs θα θεωρηθεί νικητής. 

 

Ένα Fifty Να Σκοραριστεί στο 1ο Innings 

Τα στοιχήματα παίζονται στο 1ο innings του αγώνα, του οποίου η διευθέτηση καθορίζεται από το ποια ομάδα κάνει 

batting 1η (εν αντιθέσει και με τις δύο ομάδες). Το innings πρέπει να ολοκληρωθεί (οι δηλώσεις μετρούν), διαφορετικά 

τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, θα μετρά το 

σκοράρισμα των 50 ή μεγαλύτερο οποιουδήποτε batsman. 

 

Ένα Hundred Να Σκοραριστεί στο 1ο Innings 

Τα στοιχήματα παίζονται στο 1ο innings του αγώνα, του οποίου η διευθέτηση καθορίζεται από το ποια ομάδα κάνει 

batting 1η (εν αντιθέσει και με τις δύο ομάδες). Το innings πρέπει να ολοκληρωθεί (οι δηλώσεις μετρούν), διαφορετικά 

τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. 

Οι Batsman της Ομάδας να Σκοράρουν ένα Fifty στο 1ο Innings 

Οι δηλώσεις θα θεωρούνται ως το τέλος ενός innings για σκοπούς διευθέτησης. Στην περίπτωση που το 1ο innings 

αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Στην περίπτωση που ένα innings δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικού 

παράγοντα ή λόγω καιρού, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Για 

σκοπούς διευθέτησης, θα μετρά το σκοράρισμα των 50 ή μεγαλύτερο οποιουδήποτε batsman. 

 

Οι Batsman της Ομάδας να Σκοράρουν ένα Hundred στο 1ο Innings 

Οι δηλώσεις θα θεωρούνται ως το τέλος ενός innings για σκοπούς διευθέτησης. Στην περίπτωση που το 1ο innings 

αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Στην περίπτωση που ένα innings δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικού 

παράγοντα ή λόγω καιρού, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Wickets Παίκτη Στον Αγώνα 

Ισχύουν τα στοιχήματα αν ο παίκτης κάνει bowl 1 μπάλα. Διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται. Υπολογίζονται και 

τα δύο innings. 

 

Innings Runs (Συμπεριλαμβανομένων Εναλλακτικών) /Innings Sixes 

Τουλάχιστον 50 overs πρέπει να είναι bowled, εκτός All Out ή δήλωση ομάδας. Διαφορετικά, τα στοιχήματα 

ακυρώνονται, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση τους. 

Για Innings Sixes συγκεκριμένα και αναφορικά με σκοπούς διευθέτησης, το αποτέλεσμα βασίζεται σε όλα τα deliveries 

από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς έξι runs (συμπεριλαμβάνονται All-run/Overthrows). 

 

 

 

Σε-Εξέλιξη Runs στα Πρώτα 'Χ' Οvers (συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών) 

Αν ο επιλεγμένος αριθμός των overs δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, τότε τα στοιχήματα θα είναι 

άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. 
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Αν η φυσική διάρκεια του innings είναι μικρότερη από τον επιλεγμένο αριθμό των overs (π.χ. μια ομάδα είναι όλη εκτός 

σε λιγότερα από τα επιλεγμένα overs ή φτάσει το στόχο της) τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν. 

 

Προβάδισμα Πρώτου Ιnnings 

Και οι δύο ομάδες πρέπει να ολοκληρώσουν το πρώτο τους innings, για να ισχύουν τα στοιχήματα 

(συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων). Κανόνες Dead-Heat εφαρμόζονται. 

 

Στοίχημα Σειράς 

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δε συμπληρωθεί ο οριζόμενος αριθμός αγώνων. Για τα συνολικά runs batsman σειράς 

και για τα head 2 head παικτών, runs που έχουν επιτευχθεί και στα δύο innings όλων των αγώνων της σειράς, θα 

υπολογίζονται. Για την Αγωνιστική Απόδοση Παίκτη, θα υπολογίζονται τα επιτευγμένα runs , wickets, catches και 

stumpings που έχουν γίνει και στα δύοinnings για όλους τους αγώνες της σειράς. 

 

Ποιος Παίκτης Θα Σκοράρει το Πιο Γρήγορο 50άρι στη Σειρά; 

Αυτό θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις μπάλες που θα χρειαστούν μέχρι το 50άρι. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (dead-

heat). 

 

Ποιος Παίκτης Θα Σκοράρει το Πιο Γρήγορο 100 στη Σειρά; 

Αυτό θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις μπάλες που θα χρειαστούν μέχρι το 100άρι. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (dead-

heat). 

 

Runs στο 1ο Over (διπλής επιλογής) 

Extras και penalty runs θα συμπεριλαμβάνονται. Το over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός 

κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Να Κάνει ένα Century (Ναι/Όχι) 

Τα στοιχήματα αυτά είναι για όλο τον αγώνα. Στοιχήματα σε οποιοδήποτε παίκτη πλην των αρχικών 11, είναι άκυρα. 

Στοιχήματα σε παίκτες που έχουν επιλεχθεί αλλά δεν κάνουν bat, θα διευθετούνται ως χαμένα. 

 

Κορυφαίος Batsman / Bowler (Και οι δύο Ομάδες) 

Τα στοιχήματα αυτά είναι για όλο τον αγώνα. Στοιχήματα σε οποιοδήποτε παίκτη πλην των αρχικών 11, είναι άκυρα. 

Στοιχήματα σε παίκτες που έχουν επιλεχθεί αλλά δεν κάνουν bat / bowl, θα διευθετούνται ως χαμένα. Ισχύουν κανόνες 

Dead-heat. 

 

Συνολικά Ομάδας Αγώνα Τεστ (διπλής επιλογής) 

Για Αγώνες Τεστ Test , τα σύνολα διευθετούνται μόνο για το 1ο innings. Τουλάχιστον 50 overs πρέπει να γίνουν bowled, 

εκτός κι αν υπάρχει All Out ή ομάδα δηλώσει. Διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή 

τους έχει καθοριστεί. 

 

 

 

Πτώση 1ου Wicket σε Over/Under Runs Αγώνα 
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Τα συνολικά runs στο innings που έχουν επιτευχθεί από μια ομάδα πριν την πτώση του 1ου wicket, καθορίζουν το 

αποτέλεσμα της αγοράς. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, το συνολικό συγκεντρωμένο θα είναι το 

αποτέλεσμα της αγοράς. 

 

Θα Επιτευχθεί ένα Run με την 1η Μπάλα στον Αγώνα 

Extras και penalty runs θα συμπεριλαμβάνονται. Στην περίπτωση μη παιχνιδιού, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Opening Partnership Over/Under Innings Runs 

Τα στοιχήματα ισχύουν όταν 1 μπάλα έχει γίνει bowled στο 1ο innings κάθε ομάδας. Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν το 

innings απωλεσθεί. 

 

Να Κάνει ένα 50 - Ναι/Όχι σε Όποιο Innings 

Τα στοιχήματα αυτά είναι για όλο τον αγώνα. Τα στοιχήματα θα ισχύουν αφότου ένας batsman έχει αντιμετωπίσει μια 

μπάλα ή έχει βγει εκτός προτού η πρώτη μπάλα αντιμετωπιστεί. Το σκορ μετρά αν ο batsman δεν είναι εκτός, 

συμπεριλαμβανομένου του innings που δηλώνεται. Όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν ανεξάρτητα από καθυστερήσεις 

λόγω βροχής ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

Αγώνες Πρωταθλημάτων Επαρχιών 

 

Στοίχημα Αγώνα 

Τα στοιχήματα ισχύουν με βάση το επίσημο αποτέλεσμα, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα ball έχει γίνει 

bowled. Σε περίπτωση ισοπαλίας εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat και τα στοιχήματα στην ισοπαλία (tie) θα 

διευθετηθούν ως χαμένα. 

Η εξωτερική παρέμβαση δεν συμπεριλαμβάνει καιρικά γεγονότα 

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα είναι ισοπαλία (tie) όταν τα σκορ είναι ίσα κατά την κατάληξη του παιχνιδιού, αλλά μόνο 

αν η πλευρά που κάνει batting τελευταία έχει ολοκληρώσει τα innings της (δηλ. όλα τα innings ολοκληρωθούν, ή, σε 

κρίκετ περιορισμένων overs, ο καθορισμένος αριθμός των overs έχουν παιχθεί ή το παιχνίδι έχει τελειωτικά σταματήσει 

λόγω καιρού ή κακού φωτισμού). 

 

Innings Runs 

Τουλάχιστον 50 overs πρέπει να είναι bowled, εκτός All Out ή δήλωση ομάδας. Διαφορετικά, τα στοιχήματα 

ακυρώνονται, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση τους. 

 

Καλύτερος Batsman Ομάδας/ Bowler Ομάδας 

Στοιχήματα για Καλύτερο batsman/bowler είναι μόνο για τα πρώτα innings. 

Στοιχήματα τοποθετημένα σε παίκτη που δεν είναι στους αρχικούς 11, ακυρώνονται. Στοιχήματα σε παίκτες που έχουν 

επιλεγεί αλλά δεν κάνουν bat ή δεν κάνουν bowl, θεωρούνται χαμένα. 

Τουλάχιστον 50 overs πρέπει να είναι bowled εκτός All Out. Διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τελειώσουν με ίδιο αριθμό wickets, τότε ο bowler που έχει δεχθεί τα 

λιγότερα runs, θα θεωρείται ως νικητής. 

 

 

 

Προβάδισμα Πρώτου Innings 
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Και οι δύο ομάδες πρέπει να ολοκληρώσουν το πρώτο τους innings, για να ισχύουν τα στοιχήματα 

(συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων). Κανόνες Dead-Heat εφαρμόζονται. 

 

Runs κατά την Πτώση του Επόμενου Wicket 

Τα συνολικά innings runs που έχουν επιτευχθεί από μια ομάδα πριν την πτώση του συγκεκριμένου wicket, καθορίζουν 

το αποτέλεσμα της αγοράς. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, το συνολικό συγκεντρωμένο θα είναι το 

αποτέλεσμα της αγοράς. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν υπάρχει παιχνίδι μετά τη διακοπή λόγω βροχής, ή 

οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση, καθώς η δυνατότητα για προηγούμενα προσφερόμενες τιμές θα έχει διαγραφεί. Αν 

η διευθέτηση των στοιχημάτων μπορεί να καθοριστεί, αυτά θα διευθετούνται αυτόματα. Π.χ. Αν μια ομάδα 

αποχωρήσει λόγω διακοπής με ένα συνολικό σκορ 135, τότε προηγούμενες τιμές ίσες ή μικρότερες από αυτό το 

συνολικό σκορ, θα διευθετούνται. Εντούτοις, τιμές υψηλότερες από αυτό θα είναι άκυρες. 

 

Over κατά την Πτώση του Επόμενου Wicket 

Ο αριθμός over στον οποίο συμβαίνει η πτώση του συγκεκριμένου wicket, καθορίζει το αποτέλεσμα της αγοράς. Αν 

μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, τότε ο αριθμός over κατά τη στιγμή αυτή θα είναι το αποτέλεσμα της 

αγοράς. Για παράδειγμα αν ένα wicket πέσει μετά από 46.2 overs, διευθετούμε στο 47th over. 

Προσφέρουμε τιμές χρησιμοποιώντας Under/Over 'Μισό' Overs π.χ. 10.5, με το .5 να αντιπροσωπεύει το μισό, έναντι 

στις συγκεκριμένες μπαλιές που έχουν γίνει bowled σε ένα over. 

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν υπάρχει παιχνίδι μετά τη διακοπή λόγω βροχής, ή οποιαδήποτε άλλη 

καθυστέρηση, καθώς η δυνατότητα για προηγούμενα προσφερόμενες τιμές θα έχει διαγραφεί. Αν η διευθέτηση των 

στοιχημάτων μπορεί να καθοριστεί, αυτά θα διευθετούνται αυτόματα. Π.χ. Αν μια ομάδα αποχωρήσει λόγω διακοπής 

με ένα συνολικό σκορ 135, τότε προηγούμενες τιμές ίσες ή μικρότερες από αυτό το συνολικό σκορ, θα διευθετούνται. 

Εντούτοις, τιμές υψηλότερες από αυτό θα είναι άκυρες. 

 

Runs off - Επόμενη Μπάλα (Συμπεριλαμβανομένων Εναλλακτικών Τιμών) 

Για σκοπούς διευθέτησης όλα τα extras υπολογίζονται ως ρίψεις μπάλας. Για παράδειγμα, αν ένα over ξεκινήσει: Wide 

- No Ball - Four, τότε το 'Four' λαμβάνεται ως η τρίτη μπαλιά του over. 

 

Wickets Χαμένα σε 'Χ' Runs 

Η διευθέτηση καθορίζεται από τον αριθμό των χαμένων wickets κατά τη στιγμή που ένα συγκεκριμένο σκορ έχει 

επιτευχθεί. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, τότε τα χαμένα wickets κατά τη στιγμή αυτή θα είναι το 

αποτέλεσμα της αγοράς. 

 

Αριθμός 4's Batsman 

Για σκοπούς διευθέτησης είναι όλα τα deliveries από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς τέσσερα runs 

(συμπεριλαμβανομένων των All-run/Overthrows). 

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν η παρεμβολή βροχής ή οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα ο 

αριθμός των overs να μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα από τα προγραμματισμένα κατά τη στιγμή της τοποθέτησης των 

στοιχημάτων, εκτός κι αν η διευθέτηση τους έχει ήδη καθοριστεί. Στοιχήματα σε αγώνες Twenty20 Κυπέλλου θα είναι 

άκυρα αν ο αριθμός των overs μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα από τα προγραμματισμένα κατά τη στιγμή της 

τοποθέτησης των στοιχημάτων, εκτός κι αν η διευθέτηση τους έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες των 10 overs ή 

λιγότερων, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ολόκληρο το innings δεν ολοκληρωθεί, εκτός εκτός κι αν η διευθέτηση 

των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. 

Αριθμός 6's Batsman 
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Για σκοπούς διευθέτησης είναι όλα τα deliveries από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς Έξι runs 

(συμπεριλαμβανομένων των All-run/Overthrows). 

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν από τη βροχή ή οποιοδήποτε άλλο λόγο οι καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να 

μειωθεί ο αριθμός των overs κατά 5 ή περισσότερα από τον προγραμματισμένο αριθμό όταν είχε καταχωρηθεί το 

στοίχημα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση των στοιχημάτων. Σε αγώνες Twenty20 Cup ισχύει το ίδιο αν τα overs 

έχουν μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα. Σε αγώνες των 10 overs ή λιγότερων, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν 

ολοκληρωθεί το innings, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Runs Ομάδας – Χάντικαπ 

Και οι δύο ομάδες πρέπει να ολοκληρώσουν τα σχετικά innings (περιλαμβάνει και τις δηλώσεις) εκτός κι αν η 

διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί, διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Wickets Ομάδας – Χάντικαπ 

Και οι δύο ομάδες πρέπει να ολοκληρώσουν τα σχετικά innings (περιλαμβάνει και τις δηλώσεις) εκτός κι αν η 

διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί, διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ 

 

Συνολικά Runs Διοργάνωσης / Συνολικά Wickets Διοργάνωσης 

Για οποιοδήποτε παιχνίδι το οποίο διακόπτεται ή μειώνεται σε διάρκεια μέσω του Duckworth Lewis, μόνο ο συνολικός 

αριθμός των runs και wickets που έχουν καταμετρηθεί, λαμβάνεται υπόψη. 

 

Συνολικά Wides Διοργάνωσης 

Αν ένας bowler ρίξει ένα wide, όλα τα έξτρα runs από αυτό το wide delivery μετρούν. Π.χ. αν πάει για 4 και σκοραριστεί 

ως 5 wides, για σκοπούς διευθέτησης, το delivery θα μετρά ως 5 αντί για 1 wide deliveries που έχουν ριχθεί. 

 

Συνολικά Run Outs Διοργάνωσης / Συνολικά Stumpings Διοργάνωσης 

Για σκοπούς διευθέτησης, το επίσημο σύνολο θα ισχύει ανεξάρτητα από αγώνες που έχουν διακοπεί ή για τους 

οποίους έχουν μειωθεί τα overs. 

 

Ομάδα που θα Σκοράρει τα Περισσότερα Sixes /Παίκτης που θα Χτυπήσει τα Περισσότερα Sixes / Συνολικά Sixes 

Διοργάνωσης 

Για σκοπούς διευθέτησης, αυτό περιλαμβάνει όλα τα deliveries από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς έξι 

runs (συμπεριλαμβανομένων των All-run/Overthrows). Για σκοπούς διευθέτησης, το επίσημο σύνολο θα ισχύει 

ανεξάρτητα από αγώνες που διακόπτονται ή για τους οποίους έχουν μειωθεί τα overs. Dead-heat κανόνες ισχύουν. 

Για την αγορά Παίκτη συγκεκριμένα, οι batsmen πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον ένα delivery, διαφορετικά τα 

στοιχήματα είναι άκυρα. 

 

Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ σε Innings / Ομάδα με το Χαμηλότερο Σκορ σε Innings 

Dead-heat κανόνες ισχύουν. 

 

 

Ομάδα με το Υψηλότερο Opening Partnership/ Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ στα Πρώτα 10 Overs 

Dead-heat κανόνες ισχύουν. 
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Πρώτο Century Ομάδας 

Αν δύο παίκτες σκοράρουν ένα century στον ίδιο αγώνα, για σκοπούς διευθέτησης, νικητής θα θεωρείται εκείνος που 

έφτασε στο century του πρώτος χρονικά. Αν δεν σκοράρει κανένας παίκτης ένα century, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

Τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται για οποιονδήποτε παίκτη δεν συμμετέχει στη διοργάνωση. 

 

Πρώτο 5 Wicket Haul Ομάδας 

Αν δύο παίκτες πάρουν πέντε wickets στον ίδιο αγώνα, για σκοπούς διευθέτησης, νικητής θα θεωρείται εκείνος που 

έχει πάρει το πέμπτο του wicket πρώτος χρονικά. Αν δεν πάρει κανένας παίκτης πέντε wickets, τα στοιχήματα θα είναι 

άκυρα. Τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται για οποιονδήποτε παίκτη δεν συμμετέχει στη διοργάνωση. 

 

Το πιο γρήγορο 100 που θα επιτευχθεί 

Αυτό θα μετριέται με βάση τον αριθμό των μπαλών που αντιμετωπίζονται για να φτάσει σε 100. Dead-heat κανόνες 

ισχύουν. 

 

Χατ Τρικ Διοργάνωσης 

Τα στοιχήματα διευθετούνται ως "Ναι", αν ένα χατ-τρικ (θεωρείται όταν ένας bowler βγάλει εκτός τρεις batsmen με 

συνεχόμενα deliveries στον ίδιο αγώνα) καταγραφεί επίσημα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. 

 

Παίκτης της Διοργάνωσης 

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται στον επίσημα ανακοινωθέντα Παίκτη της Διοργάνωσης. Dead-heat κανόνες ισχύουν. 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Για τις αγορές του ζωντανού στοιχηματισμού, οι διευθετήσεις θα γίνονται με βάση τους όρους της παραγράφου 

Διευθέτηση Στοιχημάτων .Αν δεν ολοκληρωθεί κάποιος αγώνας, όλα τα στοιχήματα που έχουν κριθεί διευθετούνται 

κανονικά. Όσα δεν έχουν κριθεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00. 

 

Μπάτμιντον – Αντιπτέριση 

 

Στοιχήματα Αγώνα 

Όπου ισχύει, η παρουσίαση του βάθρου θα καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Επακόλουθες ακυρώσεις και/ή 

ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα.  

Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους παίκτες σε ένα αγώνα αλλάξει πριν την έναρξη του 

αγώνα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 
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Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

 

Γκέιμ 

Ένα γκέιμ κερδίζεται από τον παίκτη (ή το ζευγάρι στο διπλό) που θα φτάσει πρώτος τους 21 πόντους εκτός αν το σκορ 

φθάσει 20-20, οπότε χρειάζεται διαφορά 2 πόντων για να κριθεί το σετ. Στο 29-29 η ομάδα που σκοράρει τον 30ο πόντο 

κερδίζει το γκέιμ. 

 

Τρέχον / Επόμενο Σετ - Μπροστά Στο Σκορ Μετά 

Στα στοιχήματα τρέχον / επόμενο σετ - μπροστά στο σκορ μετά, αν ο οριζόμενος αριθμός πόντων δεν επιτευχθεί στο 

συγκεκριμένο σετ, τότε η ομάδα / παίκτης που κερδίζει το σετ θα διευθετείται ως νικήτρια / νικητής.  

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

Στοίχημα Head 2 Head Διοργάνωσης 

Πρέπει και οι δύο παίκτες να παίξουν τουλάχιστον 1 πόντο στη διοργάνωση για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν οι δύο 

παίκτες φθάσουν μέχρι τον ίδιο γύρο της διοργάνωσης, τα στοιχήματα ακυρώνονται και θα πληρώνονται με απόδοση 

την μονάδα. 

 

Εθνικότητα Νικητή 

Η εθνικότητα ορίζεται όπως αναφέρεται από τη διοργανώτρια αρχή. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα από 

αποχωρήσεις.  

 

Φάση Αποκλεισμού 

Ο παίκτης πρέπει να παίξει τουλάχιστον ένα πόντο στη διοργάνωση για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 

Σε στοιχήματα για το αν ο νικητής θα έχει μονό ή ζυγό αριθμό κατάταξης, αν ο νικητής είναι μη καταταγμένος, τα 

στοιχήματα ακυρώνονται.  

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Για τις αγορές του ζωντανού στοιχηματισμού, οι διευθετήσεις θα γίνονται με βάση τους όρους της παραγράφου 

Διευθέτηση Στοιχημάτων. Αν δεν ολοκληρωθεί κάποιος αγώνας, όλα τα στοιχήματα που έχουν κριθεί διευθετούνται 

κανονικά. Όσα δεν έχουν κριθεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00. 
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Μπέιζμπολ (Baseball) 

 

Στοίχημα Αγώνα 

Ένα στοίχημα είναι σε ισχύ εάν ο αγώνας ξεκινήσει κανονικά στο γήπεδο που έχει οριστεί και κατά την τοπική 

προγραμματισμένη ώρα.  

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα ακυρώνονται.  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Μη-MLB Μπέιζμπολ (συμπεριλαμβανομένης της Minor League Baseball) - Αν δεν υπάρχουν καθορισμένοι pitchers, όλα 

τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο pitcher κάθε ομάδας. O κανόνας 8½ inning ισχύει στην περίπτωση 

του 'Κανόνα Οίκτου' και όλα τα στοιχήματα θα βασίζονται στο σκορ εκείνη τη στιγμή. Για αγώνες των 7 innings που 

παίζονται σαν μέρος ενός doubleheader, ο κανονισμός 6½ inning θα ισχύει. 

Στις αγορές διπλής επιλογής, οι κανόνες ισοπαλίας εφαρμόζονται, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω. 

Πονταρίσματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται, και σε πολλαπλά/παρολί, η επιλογή λαμβάνεται ως μη-

συμμετέχουσα. 

 

MLB Στοιχήματα 

Είναι ευθύνη του πελατών να βεβαιωθούν ότι είναι ενήμεροι για όποιες σχετικές αλλαγές. Για στοιχήματα 

Πλευράς/Συνολικών/Χάντικαπ αγώνα υπάρχουν τρείς εναλλακτικές επιλογές: 

 

Δράση - ομάδα εναντίον ομάδας, ανεξαρτήτου αρχικού pitcher. Ο αρχικός pitcher κάθε ομάδας χαρακτηρίζεται για 

σκοπούς στοιχήματος ως ο pitcher που ρίχνει το αρχικό pitch. Οι Pitchers μπορούν να χαρακτηριστούν κατά την 

καταχώρηση στοιχημάτων. 

 

Συγκεκριμένος Pitcher - Στοίχημα υπέρ ή εναντίον ενός συγκεκριμένου αρχικού pitcher, ανεξαρτήτως του άλλου 

αρχικού pitcher. Ο συγκεκριμένος pitcher πρέπει να ξεκινήσει, διαφορετικά τα στοιχήματα δεν έχουν ισχύ. Να αρχίσουν 

οι αναγραφόμενοι pitchers. 

 

Οι Αναγραφόμενοι Pitchers Πρέπει Να Ξεκινήσουν - Στοίχημα που προσδιορίζει και τους δύο αρχικούς pitchers. 

Οποιαδήποτε διαφοροποίησης σημαίνει ότι το στοίχημα δεν ισχύει. Στοιχήματα για «συγκεκριμένο pitcher» και «να 

αρχίσουν οι αναγραφόμενοι pitchers» τα οποία έχουν τοποθετηθεί όταν ο ονομαζόμενος pitcher είχε ήδη ανακοινωθεί, 

δεν έχουν ισχύ αν αλλάξει ο αναγραφόμενος pitcher. 

 

Στοιχήματα που τοποθετούνται στον ονομαζόμενο pitcher, αφού έχει επαναγγραφεί, έχουν ισχύ. 

 

Σε περίπτωση αλλαγής ενός ή και των δύο αρχικών pitchers πριν από την αρχή ενός αγώνα, τότε τα Στοιχήματα 

Πλευράς/Συνολικών/Χάντικαπ μπορεί να αναπροσαρμοστούν. Αν ο προγραμματισμένος αρχικός pitcher αρχίσει 

εναντίον ενός μη προγραμματισμένου αρχικού pitcher, ή και οι δύο αρχικοί pitchers ήταν μη προγραμματισμένοι, τότε 

όλα τα ζωντανά στοιχήματα Ενέργειας και Συγκεκριμένου Pitcher θα υπολογιστούν στην αρχική τιμή που έχει 

καθιερωθεί με το νέο αρχικό pitcher. 

 

Διπλή αλλαγή pitcher, όπου ένας pitcher, ο οποίος έχει αντικαταστήσει τον αρχικό, αλλάξει ξανά για σκοπούς 

στοιχηματισμού, τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν κανονική αλλαγή pitcher. 
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Κανονισμός 4½ Innings 

Στοίχημα Αγώνα - Πρέπει να έχουν συμπληρωθεί 5 πλήρη innings, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη, 

προηγείται μετά τα 4½ innings. Αν ο αγώνας διακοπεί, ο νικητής κρίνεται από το σκορ μετά το τελευταίο πλήρες inning 

(εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη, σκοράρει ισοφαρίζοντας, ή παίρνει το προβάδισμα στο δεύτερο μισό 

του inning, οπότε σε τέτοια περίπτωση ο νικητής κρίνεται από το σκορ τη στιγμή της διακοπής. Οι διακοπέντες αγώνες 

δεν συνεχίζονται (με την εξαίρεση των αγώνων play offs της MLB - δείτε τον αντίστοιχο κανόνα). Εντούτοις, στην 

περίπτωση Κανόνα Οίκτου', όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή. 

Κανονισμός 6½ Innings 

Στοίχημα Συνολικών και Χάντικαπ (για αγώνες των 7 innings) - Το παιχνίδι πρέπει να φθάσει τουλάχιστον στα 7 πλήρη 

innings (ή 6 ½ αν προηγείται η ομάδα που κάνει batting δεύτερη) για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. Εντούτοις, στην 

περίπτωση Κανόνα Οίκτου', όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα 

παιχνίδια που διακόπτονται δε συνεχίζονται. 

 

Κανονισμός 8½ Innings 

Στοίχημα Συνολικών και Χάντικαπ - Το παιχνίδι πρέπει να φθάσει τουλάχιστον στα 9 πλήρη innings (ή 8 ½ αν προηγείται 

η ομάδα που κάνει batting δεύτερη) για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. Εντούτοις, στην περίπτωση Κανόνα Οίκτου', όλα 

τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα παιχνίδια που διακόπτονται δε 

συνεχίζονται (με την εξαίρεση των αγώνων play offs της MLB - δείτε τον αντίστοιχο κανόνα). 

Στοιχήματα Πριν τον Αγώνα 

Όλα τα στοιχήματα πριν τον αγώνα περιλαμβάνουν επιπλέον innings, εκτός αν οριστεί διαφορετικά. 

 

Όπου εφαρμόζεται Κανόνας Οίκτου, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή. 

 

Στοίχημα Αγώνα - Υπόκειται σε 4½ innings κανόνα. 

 

Στοίχημα Χάντικαπ, Χάντικαπ τριπλής Επιλογής και Εναλλακτικά Χάντικαπ - Υπόκειται στον κανόνα 8½ innings. 

 

Συνολικά Αγώνα, Συνολικά Ομάδας, Συνολικά τριπλής Επιλογής και Εναλλακτικά Σύνολα Αγώνα - Υπόκεινται στον 

κανόνα 8½ innings ΕΚΤΟΣ αν το σύνολο έχει γίνει ήδη over, (αν αυτό έχει συμβεί, τα στοιχήματα στο over θα 

διευθετούνται ως κερδισμένα και τα αντίστοιχα στο under θα διευθετούνται ως χαμένα) ή το φυσικό αποτέλεσμα του 

αγώνα θα σήμαινε ότι το σύνολο αγώνα θα είχε ήδη καθοριστεί, π.χ για MLB αγώνα που «καλείται» ή διακόπτεται στο 

5-5, τα στοιχήματα στο Over 10 ή 10.5 θα διευθετούνταν ως κερδισμένα, με τα στοιχήματα στο Under 10 ή 10.5 να 

είναι χαμένα, αφού οποιαδήποτε φυσική εξέλιξη του αγώνα θα είχε τουλάχιστον 11 runs. 

 

Περισσότερα Hits, Συνολικά Hits, Hits Ομάδας - Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings ΕΚΤΟΣ αν το σύνολο έχει γίνει ήδη 

over, οπότε τα στοιχήματα στο over θα διευθετούνται ως κερδισμένα και τα αντίστοιχα στο under θα διευθετούνται 

ως χαμένα. 

 

4½ Innings Σύνολα - Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ στη μέση του 5ου inning (δηλ. όχι στο bottom 

του 5ου inning), εκτός κι αν το Σύνολο έχει βγει ήδη over. Όπου αυτό συμβαίνει όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται 

ως ακολούθως - στοιχήματα στο over για το προσφερόμενο Σύνολο θα διευθετούνται ως κερδισμένα και στοιχήματα 

στο under ως χαμένα. 
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4½ Innings Στοίχημα Αγώνα - Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ στη μέση του 5ου inning (δηλ. όχι στο 

bottom του 5ου inning), εκτός κι αν η ομάδα που κάνει batting πρώτη είναι μπροστά (με οποιοδήποτε χάντικαπ) κατά 

την εκκίνηση του top του the 5ου innings ή σκοράρει για να προηγηθεί (με οποιοδήποτε χάντικαπ) σε αυτό το inning, 

στην οποία περίπτωση η ομάδα που κάνει batting πρώτη θα διευθετείται ως νικήτρια. 

 

3/5/7 Innings Σύνολα - Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ μετά από 3/5/7 ολοκληρωμένα innings, εκτός 

κι αν το Σύνολο έχει βγει ήδη over. Όπου αυτό συμβαίνει όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ακολούθως - 

στοιχήματα στο over για το προσφερόμενο Σύνολο θα διευθετούνται ως κερδισμένα και στοιχήματα στο under ως 

χαμένα. 

 

3/5/7 Innings Στοίχημα Αγώνα - στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ μετά από 3/5/7 ολοκληρωμένα innings, 

εκτός κι αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη είναι ήδη μπροστά (με οποιοδήποτε χάντικαπ) στη μέση του αντίστοιχου 

inning, ή σκοράρει για να προηγηθεί (με οποιοδήποτε χάντικαπ) σε αυτό το inning, στην οποία περίπτωση αυτή η 

ομάδα που κάνει batting δεύτερη θα διευθετείται ως νικήτρια. 

 

Προϋποθετικά Στοιχήματα Πριν τον Αγώνα και Προϋποθετικά Στοιχήματα Παικτών 

Όπου εφαρμόζεται Κανόνας Οίκτου, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή. 

 

Πρέπει να αρχίσουν οι ανακοινωμένοι pitchers για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Επιπλέον innings υπολογίζονται εκτός 

κι αν ορίζεται διαφορετικά. 

 

Όλα τα Προϋποθετικά Στοιχήματα για το 1ο Innings - Το 1ο Inning πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα 

στοιχήματα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Ημίχρονο/Τελικό - Αποτέλεσμα μετά από 4½ innings και τελικό αποτέλεσμα αγώνα. 

 

Σύνολο Αγώνα Μονό/Ζυγό - Αν το συνδυασμένο σκορ είναι 0, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Περίοδος με το Υψηλότερο Σκορ - Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings 

Συνολικά Ομάδας Μονά/Ζυγά - Αν μια ομάδα σκοράρει 0, τότε το στοίχημα είναι άκυρο. 

 

Συνολικά Runs πενταπλής Επιλογής - Ισχύει ο κανόνας 8½ innings εκτός κι αν το σύνολο έχει ήδη φτάσει στην 

υψηλότερη επιλογή του, στην οποία περίπτωση αυτή θα διευθετείται ως κερδισμένο. 

 

Διαφορές Νίκης - Υπόκεινται στον κανόνα των 8½ innings. Η διευθέτηση περιλαμβάνει έξτρα innings για MLB. Για 

αγώνες εκτός MLB, όπου ένας αγώνας μπορεί να λήξει σε Ισοπαλία, τότε αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη. Αν ένας MLB 

αγώνας λήξει σε Ισοπαλία όταν ένα παιχνίδι καλείται/διακόπτεται, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Πρωτοπορία Μετά από x Innings - Τα στοιχήματα θα διευθετούνται στο αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 

x innings, εκτός και αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη, είναι ήδη μπροστά στο σκορ στη μέση του αντίστοιχου 

inning, ή σκοράρει για να προηγηθεί σε αυτό το inning, στην οποία περίπτωση αυτή η ομάδα θα διευθετείται ως 

νικήτρια. 
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Να Σκοράρει Πρώτη / Πρώτη Ομάδα σε x runs - η πρώτη ομάδα που θα φτάσει τον απαιτούμενο αριθμό των runs θα 

διευθετείται ως νικήτρια. Τα στοιχήματα στην επιλογή "Καμία" απαιτούν την εφαρμογή του κανόνα των 8½ innings για 

να διευθετηθούν ως κερδισμένα. 

 

Η Ομάδα που Σκοράρει Πρώτη Να Κερδίσει τον Αγώνα - Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings 

Να Σκοράρει Τελευταία - Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings. 

 

Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ σε Innings - θα διευθετείται στο υψηλότερο σκοράρισμα μισού-inning στον αγώνα. Αν 

και οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο υψηλότερο σκοράρισμα, τότε η Ισοπαλία θα διευθετείται ως κερδισμένη επιλογή 

(ακόμα κι αν μια ομάδα έχει καταφέρει αυτό το σκοράρισμα πιο συχνά από την άλλη). Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings. 

 

Έξτρα Innings Ναι/Όχι - Θα διευθετείται ως Ναι αν το σκορ είναι ισόπαλο μετά από 9 innings (ή τον οριζόμενο αριθμό 

των innings αν αυτός δεν είναι 9), ακόμα κι αν ακόλουθα innings δεν παιχθούν για οιοδήποτε λόγο. 

Πότε θα επιτευχθούν να περισσότερα runs; - Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings. 

 

Το πρώτο HR θα είναι; - θα διευθετείται στο πρώτο HR hit του αγώνα. Στοιχήματα στην επιλογή "Κανένα HR" απαιτούν 

την εφαρμογή του κανόνα των 8½ innings για να διευθετηθούν ως κερδισμένα. 

 

Head 2 Head: Περισσότερες (Συνολικές) Βάσεις* /Περισσότερα  

Hits/Περισσότερα Strikeouts - Για να έχουν ισχύ τα συγκεκριμένα head 2 head, πρέπει και οι δύο παίκτες να είναι στην 

επίσημη αρχική σύνθεση. Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings, εκτός αν και οι δύο παίκτες ή ο παίκτης που χάνει το head 

2 head, έχουν ήδη αντικατασταθεί στον αγώνα. Και οι δύο αναγραφόμενοι παίκτες (τη στιγμή τοποθέτησης του 

στοιχήματος) πρέπει να αρχίσουν, για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 

 

Αγωνιστική Απόδοση Παίκτη: (Συνολικές Βάσεις*/Συνολικά Hits/Συνολικά Strikeouts/Να Επιτύχει ένα HR/Να 

καταγράψει ένα Walk/Να Καταγράψει ένα RBI/Να Σκοράρει ένα Run). Ο παίκτης πρέπει να είναι στην επίσημη αρχική 

σύνθεση και ο αντίπαλος αναρτημένος pitcher (τη στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος) πρέπει να ξεκινήσει ώστε 

να ισχύουν τα στοιχήματα. Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings, εκτός κι αν η διευθέτηση του στοιχήματος έχει ήδη 

καθοριστεί, είτε με τον παίκτη να επιτυγχάνει το ζητούμενο αποτέλεσμα ή με αντικατάστασή του στον αγώνα χωρίς να 

το έχει επιτύχει. 

 

Συνολικές Βάσεις - υπολογίζονται προσθέτοντας όλα τα hits ενός παίκτη ως ακολούθως: Μονό= 1 Βάση, Διπλό= 2, 

Τριπλό= 3, Home Run = 4. Μόνο αυτά μετρούν. 

 

Ολοκληρωμένα Innings Αρχικού Pitcher: Ο Pitcher πρέπει να ξεκινήσει τον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Τα 

στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τον αριθμό των ολοκληρωμένων innings όπου ο αρχικός pitcher κάνει pitching. 

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας γίνει "call" ή διακοπεί με τον αρχικό pitcher ακόμα στο παιχνίδι και χωρίς 

να έχει φτάσει τον απαιτούμενο αριθμό των innings. 

Προϋποθετικά Στοιχήματα Ημέρας 

Αυτές οι αγορές αναφέρονται σε ένα σύνολο αγώνων που διεξάγονται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν υπάρχουν 

Αναρτημένοι Pitchers (τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από αλλαγές Pitchers). 
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Grand Salami είναι το σύνολο όλων των runs που σκοράρονται στους αντίστοιχους αγώνες. Όλοι οι αγώνες πρέπει να 

διεξαχθούν και να φτάσουν τουλάχιστον στα 8½ innings για να ισχύουν τα στοιχήματα, ακόμα κι αν το σύνολο γίνει 

over με κάποιους αγώνες να έχουν αναβληθεί ή να έχουν γίνει call. 

 

Γηπεδούχοι ν Φιλοξενούμενοι - Όλοι οι αγώνες πρέπει να διεξαχθούν και να φτάσουν τουλάχιστον στα 8½ innings για 

να ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

Ομάδα με το Υψηλότερο Σκοράρισμα - Όλοι οι αγώνες πρέπει να διεξαχθούν και να φτάσουν τουλάχιστον στα 8½ 

innings για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

Το Υψηλότερο/Χαμηλότερο Σκοτ της Βραδιάς αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των επιτευγμένων runs από 

οποιαδήποτε ομάδα και τα Συνολικά Shutouts αναφέρονται στον αριθμό των ομάδων που δεν έχουν σκοράρει κάποιο 

run. Για αυτές τις αγορές, μόνο τα παιχνίδια που φτάνουν τουλάχιστον στα 8½ innings, θα λαμβάνονται υπόψη για 

λόγους διευθέτησης. Για να ισχύουν αυτά τα στοιχήματα, απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός αγώνων να φτάσουν στα 

8½ innings, όπως αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Σύνολο Αγώνων Προϋποθετικού Στοιχήματος - Αριθμός αγώνων που απαιτούνται να φτάσουν στα 8½ innings για να 

ισχύουν τα στοιχήματα. 

5 και κάτω - Όλοι οι αγώνες 

6 έως 8 - Όλοι εκτός από έναν 

9 και πάνω - Όλοι εκτός από δύο 

 

Σε-Εξέλιξη 

 

Όπου εφαρμόζεται Κανόνας Οίκτου, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή. 

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα από αλλαγές pitching. Τα επιπλέον innings υπολογίζονται, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά. 

Στοιχήματα Αγώνα - Υπόκειται σε 4½ innings κανόνα. 

Στοίχημα Χάντικαπ/Εναλλακτικού Χάντικαπ - Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings. 

Συνολικά Αγώνα/Εναλλακτικά Συνολικά Αγώνα - Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings ΕΚΤΟΣ αν το σύνολο αγώνα έχει 

γίνει ήδη over, (αν αυτό έχει συμβεί, τα στοιχήματα στο over θα έχουν κερδίσει και τα αντίστοιχα στο under θα έχουν 

χάσει) ή το φυσικό αποτέλεσμα του αγώνα θα σήμαινε ότι το σύνολο αγώνα θα είχε ήδη καθοριστεί, π.χ για MLB αγώνα 

που «καλείται» ή διακόπτεται στο 5-5, τα στοιχήματα στο Over 10 ή 10.5 θα διευθετούνται ως κερδισμένα, με τα 

στοιχήματα στο Under 10 ή 10.5 να είναι χαμένα, αφού οποιοαδήποτε φυσική εξέλιξη του αγώνα θα είχε τουλάχιστον 

11 runs. Συγκεκριμένα, για τους αγώνες MLB Spring Training η διευθέτηση θα βασίζεται σε 9 innings μόνο, σε 

περιπτώσεις όπου ο κανόνας φυσικού αποτελέσματος μπορεί να εφαρμοστεί. 

Συνολικά Ομάδας - Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings ΕΚΤΟΣ αν το Σύνολο Ομάδας έχει γίνει ήδη over, (αν αυτό έχει 

συμβεί, τα στοιχήματα στο over θα έχουν κερδίσει και τα αντίστοιχα στο under θα έχουν χάσει). 

Χάντικαπ 3πλης επιλογής - περιλαμβάνει απόδοση για ‘Ισοπαλία με Χάντικαπ’. Τα επιπλέον innings υπολογίζονται. 

Ισχύει ο κανόνας 8½ innings. 

Να Υπάρχει Επιπλέον Innings - Πρέπει να ολοκληρωθεί το τέλος του 9ου inning για να ισχύουν τα στοιχήματα. Αν 

υπάρχει ισοπαλία μετά από το 9o inning, τότε αυτή η αγορά θα διευθετείται ως “Ναι”, ακόμα και αν το επιπλέον innings 

δεν παιχθεί λόγω «ανάκλησης» / διακοπής του αγώνα. 
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Να Κερδίσει το Ιnning (Τρέχον/Επόμενο) - Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν, εκτός 

αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη στο συγκεκριμένο Inning κερδίζει κατά τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής 

του παιχνιδιού. 

Στοίχημα Χάντικαπ στο Inning (περιλαμβάνει και τα Εναλλακτικά) - Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει 

να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη στο συγκεκριμένο Inning 

έχει ήδη καλύψει το χάντικαπ και δεν μπορεί αυτό να αλλάξει. 

Συνολικά στο Inning (περιλαμβάνει και τα Εναλλακτικά) - Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να 

ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το Σύνολο έχει γίνει ήδη over κατά τη στιγμή της 

«ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού. 

Ένα Σκοράρισμα στο Ιnning (Τρέχον/Επόμενο) - Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν, 

εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. 

Ένα Σκοράρισμα στο Μισό Ιnning/Ηit στο Μισό Ιnning (Τρέχον/Επόμενο) - Το συγκεκριμένο μισό inning (πάνω ή κάτω) 

πρέπει να ολοκληρωθεί, εκτός κι αν έχει ήδη επιτευχθεί ένα run / έχει συμβεί ένα hit κατά τη στιγμή της 

«ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού. 

Η Ομάδα να έχει τα Περισσότερα Ηits στο Ιnning (Τρέχον/Επόμενο) - Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει 

να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη στο συγκεκριμένο Inning 

έχει περισσότερα hits κατά τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού. 

Συνολικά Hits στο Ιnning (Τρέχον/Επόμενο) / Συνολικά Runs στο Ιnning (Τρέχον/Επόμενο) - Το πρώτο και το δεύτερο 

μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. 

Πρωτοπόρος Ομάδα Μετά Από 'X' Innings - Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν για να 

ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη προηγείται και δεν μπορεί αυτό να αλλάξει κατά 

τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού. Σε περίπτωση που υπάρχει κανόνας οίκτου, οποιεσδήποτε 

ανολοκλήρωτες αγορές πρωτοπορίας για innings, θα λαμβάνονται να έχουν κερδηθεί από τον νικητή του αγώνα. 

Αγόρες ‘Πρώτη Ομάδα Σε’ / Σύνολα Ομάδας / Συνολικά Hits - ισχύει ο κανόνας 8½ innings εκτός και να η δειυθέτηση 

των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί, ή η φυσική κατάληξη του αγώνα θα σήμαινε ότι το αποτέλεσμα των 

στοιχημάτων θα είχε ήδη καθοριστεί. Συγκεκριμένα, για τους αγώνες MLB Spring Training η διευθέτηση θα βασίζεται 

σε 9 innings μόνο, σε περιπτώσεις όπου ο κανόνας φυσικού αποτελέσματος μπορεί να εφαρμοστεί. 

Αν ένα ισόπαλο παιχνίδι «ανακληθεί» ή διακοπεί και το φυσικό αποτέλεσμα του αγώνα απαιτεί έναν νικητή, τότε τα 

στοιχήματα στη σχετική αγορά ‘Πρώτη Ομάδα Σε’ θα είναι άκυρα. Π.χ. Αγώνας MLB «καλείται» ή διακόπτεται στο 3-3 

μετά από 10 innings, και όλα τα στοιχήματα για το ‘Πρώτη Ομάδα Σε 4’ θα είναι άκυρα. Στοιχήματα για Πρώτη ομάδα 

σε 5/6/7 θα διευθετούνται ως ‘Καμία’. 

Επόμενη Ομάδα που θα Σκοράρει - Σε περίπτωση αναβολής του παιχνιδιού, όλες οι αγορές στα runs που έχουν ήδη 

σημειωθεί, θα ισχύσουν. Στοιχήματα στο επόμενο run τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού, δεν 

ισχύουν. 

Διαφορά Νίκης - Ισχύει ο κανόνας 8½ innings. Η διευθέτηση περιλαμβάνει επιπλέον innings για την MLB. Για μη MLB 

αγώνες, όπου ένα παιχνίδι μπορεί να τελειώσει σε ‘Ισοπαλία’, τότε αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη. Αν ένας MLB 

αγώνας λήξει ισόπαλος όταν υπάρχει «ανάκληση»/διακοπή, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

 

 

Μελλοντικά - Γενικοί κανόνες 

Νίκες /Head 2 Head κανονικής περιόδου - Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 160 παιχνίδια στην κανονική 

περίοδο για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα, εκτός αν τα εναπομείναντα παιχνίδια δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα. 
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Θα υπάρχει ένα "Τέλειο Παιχνίδι' στην Κανονική Σεζόν; - Για να διευθετηθεί το αποτέλεσμα ως ''Ναι'', θα πρέπει να 

υπάρχει ένα παιχνίδι της MLB στην κανονική σεζόν, στο οποίο ο pitcher (ή συνδυασμός από pitchers) αποφέρει μια 

νίκη που διαρκεί τουλάχιστον για 9 innings και στα οποία κανένας αντίπαλος batter δεν φτάνει σε οποιαδήποτε βάση 

κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα. 

 

Ειδικά Κανονικής Περιόδου - Όλες οι αγορές αναφέρονται σε στατιστικά σεζόν για την MLB και μεταφέρονται μεταξύ 

της Αμέρικαν Λιγκ και της Νάσιοναλ Λιγκ. Τα στατιστικά για οποιαδήποτε άλλη Λίγκα δεν υπολογίζονται. 

Αριθμός των Pitchers που θα νικήσουν 20 ή περισσότερα παιχνίδια - Αναφέρεται στον αριθμό των νικών που 

πιστώνονται από τους επίσημους σκόρερ της MLB. 

 

Να Κερδίσει τo Pennant- Η ομάδα που προχωρεί στο World Series είναι αυτή που κερδίζει τo pennant. 

 

Στοίχημα Σειράς Αγώνων 

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν συμπληρωθεί ή αλλάξει ο προκαθορισμένος αριθμός παιχνιδιών (σύμφωνα με τις 

διοργανώτριες αρχές). 

 

Στοίχημα Νικητή, Pennant και Κατηγορίας 

Ισχύουν όλα τα στοιχήματα ανεξάρτητα από μετακίνηση ομάδας, μετονομασία ομάδας, διάρκεια της σεζόν ή τρόπο 

διεξαγωγής των play offs. 

Στοίχημα Wildcard 

Η ομάδα που θα προχωρήσει στα play offs του MLB play offs μέσω wild card, θα είναι η νικήτρια για το στοίχημα αυτό. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Μπιλιάρδο 

 

Στοίχημα Νικητή 

Όλοι οι συμμετέχοντες σε ένα τουρνουά θα έχουν αποδόσεις για νίκη του τουρνουά. Για μη συμμετέχοντες δεν 

υπάρχουν στοιχήματα. 

 

Στοίχημα Αγώνα 

   

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά.  

Αν ένας αγώνας αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε ο παίκτης που συνεχίζει στον επόμενο γύρο ή ο παίκτης στον 

οποίο αποδίδεται η νίκη (βαθμοί) σε μια διοργάνωση, θεωρείται ο νικητής για σκοπούς διευθέτησης. 
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Στοιχήματα Χάντικαπ / Συνολικού Rack 

Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός racks σε ένα παιχνίδι, τα στοιχήματα ακυρώνονται. Σε περίπτωση που ένας αγώνας 

ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Στοιχηματισμός Rack (Τρέχον και Επόμενος) 

Στην περίπτωση ενός συγκεκριμένου rack που δεν παίζεται ή δεν ολοκληρώνεται, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Επόμενο Rack – Golden Break / Επόμενο Rack – Balls Potted off the Break 

Στην περίπτωση ενός συγκεκριμένου rack που δεν παίζεται, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Κορυφαίος Σκόρερ Πόντων και Σκόρερ Περισσότερων Πόντων Ομάδας 

Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Μπιτς Βόλεϊ (Beach Volley) 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Όπου ισχύει, η παρουσίαση του βάθρου θα καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Επακόλουθες ακυρώσεις και / 

ή ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους δηλωθέντες παίκτες στο παιχνίδι αλλάζει πριν από την έναρξη του αγώνα, 

όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.  

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 
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Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Για τις αγορές στον ζωντανό στοιχηματισμό, ισχύουν οι κανονισμοί για τις αγορές πριν την έναρξη του αγώνα. 

 

Νταρτς (Darts) 

 

Στοιχήματα Αγώνα 

Αν το ματς δεν ολοκληρωθεί, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί. 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Για γεγονότα του Premier League darts, μπορεί να προσφέρονται αγορές σε μορφή τριπλής και διπλής επιλογής. Για 

σκοπούς διευθέτησης, η αγορά τριπλής επιλογής περιλαμβάνει Ισοπαλία. Σε περίπτωση ισοπαλίας, η αγορά διπλής 

επιλογής ακυρώνεται. 

 

Στοίχημα Σε-Εξέλιξη 

Τα στοιχήματα σε οποιαδήποτε αγορά πριν την ολοκλήρωση του αριθμού υποχρεωτικών σκελών/σετ θα είναι άκυρα, 

εκτός από τα στοιχήματα των οποίων το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί την ώρα της εγκατάλειψης. Για παράδειγμα, 

ο αριθμός Συνολικών Σκελών έχει περάσει αυτόν της αγοράς κατά την εγκατάλειψη. 

 

Στοίχημα Νικητή 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

Χάντικαπ διπλής και τριπλής Επιλογής Σετ / Σκέλους 

Σε περίπτωση που ο προγραμματισμένος αριθμός σετ / σκελών δεν συμπληρωθεί ή έχει αλλάξει ή διαφέρει από αυτόν 

που προσφέρθηκε για σκοπούς στοιχήματος, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Επίσης, όλα τα στοιχήματα 

ακυρώνονται αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί. 

 

Νικητήριο Διπλό Πρώτου / Τελικού Σκέλους – Χρώμα 

Το κέντρο μετράει ως κόκκινο. Πρέπει να ολοκληρωθεί το σκέλος για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 

 

Νικητήριο Διπλό Πρώτου Σκέλους – Αριθμός 

Το κέντρο μετράει ως «οποιοδήποτε άλλο». Πρέπει να ολοκληρωθεί το σκέλος για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 

 

Πρώτος Μετά Τα Πρώτα 4/6 Σκέλη 

Πρέπει να ολοκληρωθούν τα πρώτα 4/6 σκέλη για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 

 

Σκορ Μετά Από 4/6 Σκέλη 

Τα πρώτα 4/6 σκέλη πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

Πρώτος Στα 3 Σκέλη 

Ένας από τους δύο παίκτες πρέπει να κερδίσει 3 σκέλη για να μετρήσουν τα στοιχήματα. 
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Υψηλότερο Νικητήριο (Checkout) Σκορ διπλής Επιλογής 

Αν το ματς δεν ολοκληρωθεί, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η απαιτούμενη βαθμολογία έχει ξεπεραστεί. 

Αν οι παίκτες έρθουν ισόπαλοι, τα στοιχήματα είναι άκυρα. 

 

Αγορές Συνόλου Checkout 

Όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας ή το πρώτο σκέλος / σετ δεν ολοκληρωθεί, εκτός κι αν το αποτέλεσμα 

έχει ήδη καθοριστεί. Για αγορές διπλής Επιλογής τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν υπάρχει Ισοπαλία. 

 

Νικητήριο (Checkout) Επόμενου Σκέλους 

Το κέντρο μετράει ως κόκκινο. Αν δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

 

Αγορές Checkout 

Το κέντρο μετράει ως κόκκινο. Το σκέλος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

Περισσότερα 180 

Αν δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

 

Αγορές Συνόλου 180 

Αν δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας ή το σετ/σκέλος, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη 

καθοριστεί. 

 

Πρώτο 180άρι 

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Αν δεν 

επιτευχθεί κάνενα 180άρι, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Τερματισμός με 170 στον Αγώνα 

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα αν δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί. 

 

Ημίχρονο/Τελικό (Σκέλη/Σετ) 

Προβλέψτε το αποτέλεσμα μετά από τον συγκεκριμένο αριθμό σκελών / σετ και τον τελικό νικητή του αγώνα. Όλα τα 

στοιχήματα ακυρώνονται αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί. 

 

Αγορές για το Πρώτο Βελάκι 

Η διευθέτηση γίνεται για το πρώτο βελάκι που θα ριχτεί σε ένα συγκεκριμένο σετ / σκέλος. Αν το βελάκι δεν μείνει 

στον στόχο (''bounce out'') τότε για την διευθέτηση θα υπολογίζεται ως 'Άλλο. Σε περίπτωση παιχνιδιού όπου 

χρησιμοποιείται το 'double in', η αγορά θα είναι άκυρη αν προσφερθεί κατά λάθος. 

 

 

Πρώτο Break Ρίψης 

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Αν δεν 

υπάρχει κάνενα break, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Τερματισμός με 9 Βελάκια 

Όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 
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Ειδικά Πρέμιερ Λιγκ 

Να Φτάσει/Να μην Φτάσει στο Ημιτελικό - Ο παίκτης πρέπει να συμμετέχει σε έναν αγώνα της λίγκας για να ισχύουν 

τα στοιχήματα. 

Θέση Φάσης Λίγκας - Η διευθέτηση θα καθορίζεται από την τελική θέση κατάταξης των παικτών στη φάση λίγκας της 

διοργάνωσης (μετά από τους αγώνες της Δέκατης πέμπτης Εβδομάδας). Dead heat κανόνες ισχύουν. 

Να Υποβιβαστεί –  Μετά από τους αγώνες της Ένατης Εβδομάδας, οι δύο παίκτες με την χαμηλότερη βαθμολογία στον 

βαθμολογικό πίνακα (οι οποίοι συνεπώς αποκλείονται από τον διαγωνισμό) θα λαμβάνονται υπόψη στους νικητές για 

λόγους διευθέτησης. 

Νικητής Κανονικής Περιόδου – Για λόγους διευθέτησης αυτό αναφέρεται στον παίκτη που τερματίζει πρώτος στον 

βαθμολογικό πίνακα μετά τους αγώνες της Δέκατης πέμπτης. 

Εβδομαδιαία Ειδικά Στοιχήματα Νταρτς (Πρέμιερ Λιγκ) 

Τα στοιχήματα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εβδομαδιαίες αγορές θα ακυρώνονται αν ο προγραμματισμένος 

αριθμός των αγώνων δε διεξαχθούν, στη συγκεκριμένη εβδομάδα της Πρέμιερ Λιγκ, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει 

ήδη καθοριστεί: 

Τερματισμός με 9 Βέλη στην Εβδομάδα (Εβδομάδα 1,2,3 κτλ.)/Τερματισμός σε 170 στην Εβδομάδα/Παίκτης με το 

Υψηλότερο Checkout/Παίκτης Να Σκοράρει Τα Περισσότερα 180. 

 

Νταρτς Ειδικά Ημέρας 

Στοιχήματα σε οποιεσδήποτε από τις παρακάτω αγορές θα είναι άκυρα αν δεν διεξαχθούν ο προγραμματισμένος 

αριθμός αγώνων, κατά τη συγκεκριμένη ημέρα ενός τουρνουά, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί: 

Τερματισμός με 9 Βέλη την ημέρα (Ημέρα 1,2,3 κλπ)/Τερματισμός με 170 την ημέρα/Ποιος αγώνας θα έχει τα 

περισσότερα 180άρια την ημέρα/Ποιος αγώνας θα έχει τα υψηλότερο checkout την ημέρα/Συνολικά 180άρια την 

ημέρα/ Παίκτης να Σκοράρει το υψηλότερο checkout την ημέρα/ Παίκτης να Σκοράρει τα Περισσότερα 180άρια την 

ημέρα. 

 

Ειδικά Στοιχήματα Στα Βελάκια 

Συνολικά 180 σε ένα ματς - Όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται αν το ματς δεν ολοκληρωθεί, εκτός αν ο αριθμός των 180 

έχει ήδη περάσει το επιλεγμένο όριο. 

Υψηλότερο Νικητήριο (Checkout) σε ένα Επιλεγμένο Παιχνίδι - Όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται αν το ματς δεν έχει 

ολοκληρωθεί, εκτός αν το στοίχημα έχει ήδη κριθεί. 

Θα Καταγράψει ο Επιλεγμένος Παίκτης έναν Τερματισμό με 9 Βελάκια σε έναν Αγώνα; - Όλα τα στοιχήματα 

ακυρώνονται αν δεν ολοκληρωθεί το ματς, εκτός αν έχει ήδη επιτευχθεί νίκη με 9 βελάκια. 

Θα Καταγράψει ο Επιλεγμένος Παίκτης έναν Τερματισμό με 9 Βελάκια σε έναν Τουρνουά; - Για να ισχύσουν τα 

στοιχήματα πρέπει ο παίκτης να ρίξει τουλάχιστον ένα βελάκι στο τουρνουά. 

Θα Υπάρξει ένας Τερματισμός με 9 Βελάκια στο Τουρνουά; - Πρέπει να ολοκληρωθεί το τουρνουά. Τα στοιχήματα 

ισχύουν ανεξάρτητα από αποχωρήσεις παικτών.  

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 
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Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Ζωντανός στοιχηματισμός : 

Τα στοιχήματα σε οποιαδήποτε αγορά πριν την ολοκλήρωση του αριθμού υποχρεωτικών σκελών/σετ θα είναι άκυρα, 

εκτός από τα στοιχήματα των οποίων το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί την ώρα της εγκατάλειψης. 

 

Περισσότερα Αθλήματα 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων για τα «Περισσότερα Αθλήματα» 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Αθλήματα Μάχης (Combat Sports) 

 

Τα Μακροχρόνια Στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η επιλογή θα συμμετέχει ή όχι. Όπου ισχύει, η παρουσίαση 

του βάθρου θα καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Επακόλουθες ακυρώσεις και/ή ενστάσεις δεν θα 

επηρεάζουν τα στοιχήματα. 

Προσφέρονται αποδόσεις για κάθε αθλητή για να κερδίσει τον αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα 

ακυρώνονται. Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης αθλητή, τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

 

Άρση Βαρών (Weightlifting) 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Σε περιπτώσεις αναβολής ή διακοπής του αγώνα πριν την ολοκλήρωσή του και εάν δε συνεχιστεί έως τα μεσάνυχτα 

της επόμενης από την αναγραφόμενη στο Πρόγραμμα ημερολογιακής ημέρας (με βάση την τοπική ώρα), από την ώρα 

κανονικής του έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός από αυτά που έχουν ήδη διευθετηθεί.   

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Στοιχήματα Head 2 Head 

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο αθλητές αγωνιστούν. 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα 

αν οι αναβάτες αλλάξουν άλογο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 
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Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Γυμναστική (Gymnastics) 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Σε περιπτώσεις αναβολής ή διακοπής του αγώνα πριν την ολοκλήρωσή του και εάν δε συνεχιστεί έως τα μεσάνυχτα 

της επόμενης από την αναγραφόμενη στο Πρόγραμμα ημερολογιακής ημέρας (με βάση την τοπική ώρα), από την ώρα 

κανονικής του έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός από αυτά που έχουν ήδη διευθετηθεί.   

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Στοιχήματα Head 2 Head 

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο αθλητές αγωνιστούν. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα 

αν οι αναβάτες αλλάξουν άλογο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. 

 

Ιππασία (Riding) 

 

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η επιλογή θα συμμετέχει ή όχι. Η παρουσίαση του βάρθρου 

καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές, δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση. Τα στοιχήματα 

ισχύουν, ανεξάρτητα αν οι αναβάτες αλλάξουν άλογο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα 

αν οι αναβάτες αλλάξουν άλογο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. 

 

Ιστιοπλοΐα - Κύπελλο Αμερικής 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Σε περιπτώσεις αναβολής ή διακοπής του αγώνα πριν την ολοκλήρωσή του και εάν δε συνεχιστεί έως τα μεσάνυχτα 

της επόμενης από την αναγραφόμενη στο Πρόγραμμα ημερολογιακής ημέρας (με βάση την τοπική ώρα), από την ώρα 

κανονικής του έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός από αυτά που έχουν ήδη διευθετηθεί.   

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 
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Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Στοιχήματα Head 2 Head 

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο αθλητές αγωνιστούν. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα 

αν οι αναβάτες αλλάξουν άλογο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. 

 

Κανόε/Καγιάκ (Canoe/Kayak) 
 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Η παρουσίαση του βάρθρου λαμβάνεται υπόψη για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Μετέπειτα αποκλεισμοί ή 

ενστάσεις, δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Στοιχήματα Head 2 Head 

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο αθλητές αγωνιστούν. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση 

τωνστοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. 

 

Καταδύσεις (Diving) 
 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν μια κατάδυση για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Η παρουσίαση του 

βάρθρου καθορίζει τη διευθέτηση του στοιχήματος. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές, δεν υπολογίζονται. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. 

 

Κέρλινγκ (Curling) 

 

Στοίχημα Νικητή - Συμπεριλαμβάνονται όλοι, ανεξάρτητα από συμμετοχή. 

Στοίχημα Αγώνα - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το τελικό σκορ. Για σκοπούς διευθέτησης, υπολογίζονται τα 

επιπλέον ends. 

Στοίχημα σε End - Αν δεν προσφέρεται απόδοση για end χωρίς σκορ και το αποτέλεσμα δεν υπάρχει σκορ (0-0), τα 

στοιχήματα ακυρώνονται. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 



 

OPAP SPORTS LTD 103 

 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. 

 

Κωπηλασία (Rowing) 

 

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η επιλογή θα συμμετέχει ή όχι. Όπου ισχύει, η παρουσίαση του 

βάθρου θα καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Επακόλουθες ακυρώσεις και/ή ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν 

τα στοιχήματα. 

 

Σε περίπτωση που μια κούρσα αρχίζει αλλά δεν ολοκληρώνεται (δεν υπάρχει νικητής), τα στοιχήματα είναι άκυρα.. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα 

αν οι αναβάτες αλλάξουν άλογο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. 

 

Για τις αγορές του ζωντανού στοιχηματισμού, οι διευθετήσεις θα γίνονται με βάση τους όρους της παραγράφου 

Διευθέτηση Στοιχημάτων. Αν δεν ολοκληρωθεί κάποιος αγώνας, όλα τα στοιχήματα που έχουν κριθεί διευθετούνται 

κανονικά. Όσα δεν έχουν κριθεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00. 

 

Μοντέρνο πένταθλο (Modern Pentathlon) 
 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να περάσουν τη γραμμή εκκίνησης για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Η παρουσίαση του 

βάρθρου κρίνει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αποκλεισμοί ή ενστάσεις δεν 

υπολογίζονται.Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Στοιχήματα Head 2 Head 

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο αθλητές αγωνιστούν. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα 

αν οι αναβάτες αλλάξουν άλογο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. 

 

Ξιφασκία (Fencing) 
 

Στοίχημα Αγώνα  

Να Νικήσει τον Αγώνα - Προσφέρονται αποδόσεις για κάθε συμμετέχοντα να κερδίσει τη μονομαχία και σε περίπτωση 

ισοπαλίας, τα στοιχήματα ακυρώνονται. Αν αντικατασταθεί οποιοσδήποτε αθλητής, τα στοιχήματα ακυρώνονται. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 
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Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα 

αν οι αναβάτες αλλάξουν άλογο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. 

 

Πάλη (Wrestling) 
 

Στοιχήματα και ειδικά στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Σε περιπτώσεις αναβολής ή διακοπής του αγώνα πριν την ολοκλήρωσή του και εάν δε συνεχιστεί έως τα μεσάνυχτα 

της επόμενης από την αναγραφόμενη στο Πρόγραμμα ημερολογιακής ημέρας (με βάση την τοπική ώρα), από την ώρα 

κανονικής του έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός από αυτά που έχουν ήδη διευθετηθεί.   

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Στοίχημα Αγώνα 

Να Νικήσει τον Αγώνα - Σε περίπτωση ισοπαλίας τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν ένας αθλητής αντικατασταθεί, τα 

στοιχήματα είναι άκυρα. 

 

Στοιχήματα Head 2 Head 

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο αθλητές αγωνιστούν. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα 

αν οι αναβάτες αλλάξουν άλογο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Σκοποβολή (Shooting) 
 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να αρχίσουν ένα γύρο για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Η παρουσίαση του βάρθρου καθορίζει 

τη διευθέτηση των στοιχημάτων.Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

 

Στοιχήματα Head 2 Head 

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο αθλητές αγωνιστούν. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 
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Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα 

αν οι αναβάτες αλλάξουν άλογο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. 

 

Στίβος (Athletics) 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Όλα τα στοιχήματα σε αγώνες που έχουν μετακινηθεί σε διαφορετικό στάδιο θα ακυρώνονται. 

 

Diamond League / Γκραν Πρι / Μίτινγκ Κλειστού Στίβου 

Προσφέρονται τιμές για επιλεγμένα γεγονότα. Όταν προσφέρονται τιμές για ένα δεδομένο γεγονός, τότε θα επιλέγεται 

ένα πλήθος αθλητών. Μόνο οι επιλεγμένοι αθλητές υπολογίζονται για σκοπούς διευθέτησης. Αν κάποιος από τους 

αθλητές χαρακτηριστεί μη-συμμετέχοντας ή δεν ξεκινήσει, τότε το στοίχημα διευθετείται σαν χαμένο για αυτόν τον 

αθλητή. Λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα αποτελέσματα της επίσημης αρμόδιας αρχής για σκοπούς διευθέτησης. Ο 

νικητής είναι ο αθλητής με τη υψηλότερη θέση από τους επιλεγμένους κατά τη συμπλήρωση ενός γεγονότος. 

 

Ολυμπιακοί Αγώνες / Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα / Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Στοίχημα Νικητή / Ομαδικό / Σειράς / Γύρου 

/ Διοργάνωσης και αγώνα 

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η επιλογή θα συμμετέχει ή όχι. Οι αθλητές που κερδίζουν χρυσό, 

αργυρό και χάλκινο μετάλλιο στην τελετή απονομής μεταλλίων, λαμβάνονται αντίστοιχα ως 1ος, 2ος και 3ος για 

σκοπούς διευθέτησης.  

 

Στοιχήματα Head 2 Head 

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο αθλητές αγωνιστούν. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Τοξοβολία (Archery) 

 

Στοίχημα Αγώνα  

Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, οι ακόλουθες αγορές θα είναι άκυρες, εκτός κι αν 

το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει καθοριστεί: 

Να Νικήσει τον Αγώνα 
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Σύνολο Πόντων (2πλής Επιλογής) 

Νικητής Σετ (3πλής Επιλογής) 

Νικητής End (3πλής Επιλογής) 

Για σκοπούς στοιχηματισμού, τα Έξτρα Βέλη δεν μετρούν. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Τα Μακροχρόνια Στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η επιλογή θα συμμετέχει ή όχι. Η παρουσίαση του βάθρου 

καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. 

Τρίαθλο (Triathlon) 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Στοιχήματα Head 2 Head 

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο αθλητές αγωνιστούν. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα 

αν οι αναβάτες αλλάξουν άλογο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Yachting 
 

Στοιχήματα και ειδικά στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να περάσουν τη γραμμή εκκίνησης για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Η παρουσίαση του 

βάρθρου καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς 

διευθέτησης. 

 

Στοιχήματα Head 2 Head 

Τα στοιχήματα Head 2 Head παικτών θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν και οι δύο αθλητές αγωνιστούν. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 
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Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των 

στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα 

αν οι αναβάτες αλλάξουν άλογο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. 

 

Ποδηλασία (Cycling) 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

Μεμονωμένο Στάδιο/Στοίχημα Νικητή (Outright)/Θέση Κατάταξης Ποδηλάτη 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να περάσουν τη γραμμή εκκίνησης του συγκεκριμένου γεγονότος/σκέλους του αγώνα για να 

μετρήσουν τα στοιχήματα. Διαφορετικά ακυρώνονται και τα πονταρίσματα επιστρέφονται. Μετέπειτα αποκλεισμοί και 

ενστάσεις δεν αλλάζουν το στοίχημα. 

Για αγορές Κατάταξης Ομάδας, η διευθέτηση βασίζεται στην τελική βαθμολογία για την κατάταξη με βάση χρόνου (αν 

υπάρχουν περισσότερες από μια Ομαδικές Διοργανώσεις σε ένα συγκεκριμένο γεγονός). 

 

Head 2 Head 

Head 2 head θα διευθετούνται με βάση τον ποδηλάτη που έχει εξασφαλίσει την καλύτερη θέση στην κατάταξη του 

συγκεκριμένου γεγονότος ή σκέλους. Σε περίπτωση ένας ή και οι δύο ποδηλάτες δεν περάσουν τη γραμμή εκκίνησης, 

τα στοιχήματα ακυρώνονται. Αν και οι δύο ποδηλάτες ξεκινήσουν αλλά δεν καταφέρουν να τερματίσουν στο 

συγκεκριμένο γεγονός/σκέλος, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν και οι δύο ξεκινήσουν και μόνο ο ένας τερματίσει, 

τότε αυτός που τερμάτισε είναι ο νικητής στο στοίχημα. 

Ειδικά Γεγονότος 

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η επιλογή θα συμμετέχει ή όχι. Το συγκεκριμένο γεγονός πρέπει να 

ολοκληρωθεί (να συμπληρωθούν όλα τα στάδια), διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα 

έχει ήδη κριθεί. Για ειδικά στοιχήματα που αφορούν αριθμό ποδηλατών, πρέπει να αρχίσουν όλες οι ομάδες που έχουν 

οριστεί να αρχίσουν στο συγκεκριμένο γεγονός για να μετρήσουν τα στοιχήματα. 

Οι ακόλουθες αγορές υπόκεινται στους κανόνες "Ειδικών Γεγονότος": Κορυφαίος της Λίστας, Διαδρομές Κερδισμένες 

από τον Ποδηλάτη, Μέση Ταχύτητα Αγώνα, Τερματισμός Ποδηλάτη Στην Πρώτη 3άδα, Τερματισμός Ποδηλάτη Στο 

Βάθρο και Ομάδα του Νικητή Ποδηλάτη. 

 

 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 
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Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Για τις αγορές του ζωντανού στοιχηματισμού, οι διευθετήσεις θα γίνονται με βάση τους όρους της παραγράφου 

Διευθέτηση Στοιχημάτων. Αν δεν ολοκληρωθεί κάποιος αγώνας, όλα τα στοιχήματα που έχουν κριθεί διευθετούνται 

κανονικά. Όσα δεν έχουν κριθεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00. 

 

Ποδόσφαιρο Σάλας (Futsal) 

 

Στοιχήματα Αγώνα 

Όλες οι αγορές αγώνα θα διευθετούνται με βάση την κανονική διάρκεια (όπως αυτή ορίζεται από τον αρμόδιο φορέα 

/ διοργανώτρια αρχή), εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Οι ακόλουθες αγορές περιλαμβάνουν παράταση / πέναλτι για σκοπούς διευθέτησης: 

- Να Προκριθεί 

- Να Σηκώσει το Τρόπαιο 

- Να Κερδίσει στα Πέναλτι 

Ομοίως και για το σε εξέλιξη στοιχηματισμό. 

 

Για κανονισμούς σε συγκεκριμένες αγορές, παρακαλούμε δείτε τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν τον αγώνα δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν οριστεί 

διαφορετικά από την εταιρία.  

Για αγώνα διάρκειας 40 λεπτών, ως πρώτο ημίχρονο ορίζονται τα πρώτα 20 λεπτά του ματς. 

Για αγώνα διάρκειας 48 λεπτών, ως πρώτο ημίχρονο ορίζονται τα πρώτα 24 λεπτά του ματς.  

 

Αγωνιστική Απόδοση Ομάδας 

Το στοίχημα αφορά ακριβώς σε ποιο στάδιο θα αποκλειστεί η ομάδα ή ακριβώς τι μετάλλιο θα κερδίσει. 

 

 

 

Κορυφαίος Σκόρερ Ομάδας 

Υπολογίζονται τα γκολ που έχουν επιτευχθεί στα 40 λεπτά και στην παράταση, όμως δεν υπολογίζεται η διαδικασία 

των πέναλτι. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.  

 

Πρώτος Σκόρερ Διοργάνωσης 

Υπολογίζονται τα γκολ που έχουν επιτευχθεί στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, όμως δεν υπολογίζεται η 

διαδικασία των πέναλτι. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.  

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 
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Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Για τις αγορές του ζωντανού στοιχηματισμού, οι διευθετήσεις θα γίνονται με βάση τους όρους της παραγράφου 

Διευθέτηση Στοιχημάτων. Αν δεν ολοκληρωθεί κάποιος αγώνας, όλα τα στοιχήματα που έχουν κριθεί διευθετούνται 

κανονικά. Όσα δεν έχουν κριθεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00. 

 

Πολιτική (Politics) 

 

Όλα τα στοιχήματα στα Ειδικά ισχύουν (ανεξάρτητα από συμμετοχή ή όχι της επιλογής), εκτός αν οριστεί διαφορετικά. 

 

Στοίχημα Εκλογών 

Όλα τα στοιχήματα σε μια εκλογική αναμέτρηση είναι μόνο μονά. Σε περίπτωση που λανθασμένα γίνουν αποδεκτά 

πολλαπλά στοιχήματα, θα διευθετηθούν ως μονά με τις πρέπουσες αποδόσεις. 

Η διευθέτηση όλων των στοιχημάτων θα βασίζεται στις συνολικές καταμετρημένες ψήφους κατά την εκλογική 

διαδικασία, και όχι σε οποιαδήποτε επακόλουθη νομική ένσταση.  

Εάν είναι απαραίτητο, τα στοιχήματα στρογγυλοποιούνται σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

Σε αγορές head 2 head στην περίπτωση όπου δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα 

(υπολογίζοντας την στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά ψηφία) το γεγονός θεωρείται ισόπαλο και τα στοιχήματα θα 

ακυρώνονται εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

Σε αγορές νικητή στην περίπτωση όπου δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα 

(υπολογίζοντας την στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά ψηφία) το γεγονός θεωρείται ισόπαλο και τα στοιχήματα θα 

ακυρώνονται εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου μια επίσημη ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις 

ότι η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε 

τη διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.  

 

Πόλο (Polo) 
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Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν τον αγώνα περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν οριστεί διαφορετικά 

από την εταιρία.  

 

Στοίχημα Αγώνα 

Ένα στοίχημα είναι σε ισχύ εάν ο αγώνας ξεκινήσει κανονικά στο γήπεδο που έχει οριστεί και κατά την τοπική 

προγραμματισμένη ώρα.  

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα ακυρώνονται.  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Οι ακόλουθες αγορές περιλαμβάνουν παράταση / πέναλτι για σκοπούς διευθέτησης: 

- Να Προκριθεί 

- Να Σηκώσει το Τρόπαιο 

 

Αγωνιστική Απόδοση Ομάδας 

Το στοίχημα αφορά ακριβώς σε ποιο στάδιο θα αποκλειστεί η ομάδα ή ακριβώς τι μετάλλιο θα κερδίσει. 

 

Κορυφαίος Σκόρερ Ομάδας 

Υπολογίζονται τα γκολ που έχουν επιτευχθεί στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Στοιχήματα σε μη 

συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.  

 

Πρώτος Σκόρερ Διοργάνωσης 

Υπολογίζονται τα γκολ που έχουν επιτευχθεί στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Στοιχήματα σε μη 

συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.  

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Πυγμαχία/UFC (Boxing/UFC) 

 

Στοίχημα Αγώνα 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά.  



 

OPAP SPORTS LTD 111 

 

Αν οποιοσδήποτε πυγμάχος αντικατασταθεί από άλλο, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται και τα πονταρίσματα 

επιστρέφονται. 

Για σκοπούς στοιχήματος, ο αγώνας θεωρείται ότι αρχίζει όταν το κουδούνι ηχήσει για το ξεκίνημα του πρώτου γύρου. 

Αν οποιοσδήποτε πυγμάχος δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στο κουδούνι για τον επόμενο γύρο, τότε ο αντίπαλος του 

θεωρείται ότι έχει κερδίσει τον προηγούμενο γύρο. 

Στην περίπτωση που ένας αγώνας δηλωθεί ως 'No Contest',δηλαδή υπάρξει διακοπή ή αναβολή αγώνα για λόγους που 

δεν έχουν σχέση με τους αθλητές,  όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται, με την 

εξαίρεση για αγορές όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 

Οι επαγγελματικοί αγώνες είναι 12 γύρων των 2.5 λεπτών ο καθένας, ενώ στους Ολυμπιακούς των 3 γύρων με τους 

ερασιτέχνες αθλητές να φοράνε προστατευτικά κεφαλιού και πιο μαλακά γάντια. 

 

Να Κερδίσει τον Αγώνα 

Οι τιμές προσφέρονται για κάθε αθλητή στο να κερδίσει τον αγώνα, και σε περίπτωση ισοπαλίας, όλα τα στοιχήματα 

θα είναι άκυρα και τα ποσά στοιχηματισμού θα επιστρέφονται. Αυτό περιλαμβάνει και αγώνα οποίος λήγει με 

''ισοπαλία πλειοψηφίας''. Τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα που ανακοινώνεται στο 

ριγκ. Μετέπειτα ενστάσεις / αλλαγές, δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση του στοιχήματος (εκτός αν η διόρθωση έγινε 

λόγω ανθρώπινου λάθους στην ανακοίνωση του αποτελέσματος). 

Όλα τα στοιχήματα θα έχουν ισχύ, ανεξάρτητα από αλλαγές στον αριθμό γύρων. 

 

Αποτέλεσμα Αγώνα πενταπλής Επιλογής / Ακριβής Μέθοδος Νίκης 

Η διευθέτηση θα βασίζεται στο επίσημο ανακοινωθέν αποτέλεσμα. 

Ισοπαλία ή Τεχνική Ισοπαλία - Ισοπαλία είναι η ισοπαλία στην κάρτα σκορ. Τεχνική ισοπαλία είναι όταν ο διαιτητής 

σταματά τον αγώνα πριν το ξεκίνημα του πέμπτου γύρου για οποιοδήποτε λόγω εκτός από νοκ άουτ, τεχνικό νοκ άουτ 

ή αποβολή. 

ΚΟ ή ΤΚΟ - Νόκ άουτ (ΚΟ) είναι όταν ο πυγμάχος δεν στέκεται μετά από μέτρημα μέχρι το 10. Τεχνικό νοκ άουτ (ΤΚΟ) 

είναι ο κανονισμός τριών νοκ ντάουν ή όταν ο διαιτητής επεμβαίνει. Οποιαδήποτε απόσυρση σε γωνία καθώς και η 

περιπτώσεις όπου η γωνία (προπονητής) του ενός πυγμάχου πετάξει στο ρινγκ τη λευκή πετσέτα, θα θεωρηθεί τεχνικό 

νοκ άουτ (ΤΚΟ), εκτός εάν ο αγώνας αποφασισθεί από την κάρτα σκορ των κριτών ή καθοριστεί ως No Contest. 

Τεχνική Απόφαση - Η Απόφαση είναι στους πόντους του πίνακα σκορ μεταξύ των κριτών. Η Τεχνική απόφαση 

καθορίζεται από τον πίνακα σκορ των κριτών οποιαδήποτε στιγμή εκτός από το τέλος των προγραμματισμένων γύρων. 

Απόφαση Πλειοψηφίας - Η απόφαση είναι για τους πόντους στην κάρτα σκορ ανάμεσα στους κριτές. Η Απόφαση 

Πλειοψηφίας ορίζεται με τον ένα πυγμάχο να σκοράρει περισσότερους πόντους από τον άλλο σε δύο από τις κάρτες 

σκορ των κριτών, αλλά ο τρίτος κριτής δίνει σκορ ίσο και για τους δύο πυγμάχους (ισοπαλία). 

Διαιρεμένη Απόφαση - Η απόφαση είναι για τους πόντους στην κάρτα σκορ ανάμεσα στους κριτές. Η Διαιρεμένη 

Απόφαση ορίζεται με τον ίδιο πυγμάχο να σκοράρει περισσότερους πόντους από τον άλλο σε δύο εκ των κριτών κάρτες 

σκορ, αλλά με τον τρίτο κριτή να σκοράρει τον άλλο πυγμάχο ως νικητή. 

Ομόφωνη Απόφαση - Η απόφαση είναι για τους πόντους στην κάρτα σκορ ανάμεσα στους κριτές. Η Ομόφωνη Απόφαση 

ορίζεται με τον ίδιο πυγμάχο να σκοράρει περισσότερους πόντους από τον άλλο και στις τρεις κάρτες σκορ των κριτών. 

Αντίπαλος που Αποβλήθηκε - Ορίζεται όταν ένας γύρος σταματάει νωρίτερα με ένα Νοκ Άουτ, Τεχνικό Νοκ Άουτ ή λόγω 

απόφασης των κριτών, επειδή σκοπίμως, ένας ή και οι δύο πυγμάχοι έχουν επανειλημμένως κάνει φάουλ ή παραβιάσει 

άλλους κανόνες και ο διαιτητής αποβάλλει τον πυγμάχο, με αποτέλεσμα ο ίδιος αυτόματα να χάνει τον γύρο απέναντι 

στον αντίπαλό του. 

Όλα τα στοιχήματα θα έχουν ισχύ, ανεξάρτητα από αλλαγές στον αριθμό γύρων που έχουν πραγματοποιηθεί. 
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Σύνολο Γύρων 

Για σκοπούς διευθέτησης, όταν ένας μισός γύρος δηλώνεται μετά από 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα του γύρου, 

καθορίζεται το «μισό» που θα κρίνει το Under / Over. 

Αν ο αριθμός γύρων για ένα αγώνα αλλάξει αφού ετοιμαστεί η αγορά, τότε όλα τα στοιχήματα θα ισχύσουν, εκτός αν 

ο νέος αριθμός γύρων είναι μεγαλύτερος από το συνολικό αριθμό γύρων που θα διεξαχθούν. 

Για UFC συγκεκριμένα, όταν ένας μισός γύρος δηλώνεται μετά από 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα του γύρου, 

καθορίζεται το «μισό» που θα κρίνει το Under / Over. 

 

Στοίχημα Γύρου ή Γύρων 

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των γύρων σε έναν αγώνα αλλάξει, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί 

σε γύρο, θα είναι άκυρα και τα ποσά στοιχηματισμού επιστρέφονται, εκτός από εκείνα που έχουν ήδη επαληθευτεί. 

Για σκοπούς διευθέτησης, στοιχηματισμός σε γύρους ή ομάδες γύρων είναι για έναν αθλητή να νικήσει με Νοκ-άουτ, 

Τεχνικό Νοκ-άουτ ή ακύρωση κατά τη διάρκεια αυτού του γύρου ή γύρων. Στην περίπτωση μιας Τεχνικής Απόφασης 

πριν τη λήξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν μια νίκη με Απόφαση. 

 

Σε-Εξέλιξη 

Νικητής Αγώνα τριπλής Επιλογής: Περιλαμβάνει τιμή για την ισοπαλία. 

Ισοπαλία Όχι Στοίχημα: Σε περίπτωση ισοπαλίας, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα θα 

επιστρέφονται. Αυτό περιλαμβάνει έναν αγώνα που λήγει σε μια "ισοπαλία πλειοψηφίας" 

Νικητής διπλής Επιλογής: Προσφέρεται για αγώνες όπου δεν υπάρχει ισοπαλία, π.χ. Prizefighter 

Αποτέλεσμα Αγώνα πενταπλής Επιλογής: Δείτε τους αντίστοιχους κανόνες για την αγορά πριν τον αγώνα 

Αποτέλεσμα Αγώνα τετραπλής Επιλογής: Προσφέρεται για αγώνες όπου δεν υπάρχει ισοπαλία, π.χ. Prizefighter 

Συνολικοί Γύροι διπλής Επιλογής: Χρησιμοποιούνται πλήρεις γύροι. Ο τελευταίος ολοκληρωμένος γύρος λαμβάνεται 

υπόψη για τη διευθέτηση. Στην περίπτωση που ένας πυγμάχος εγκαταλείψει τη γωνία του μεταξύ Γύρων π.χ. 9 και 10, 

θα μετράει ως Γύρος 9 για σκοπούς διευθέτησης, δηλαδή ο τελευταίος πλήρως ολοκληρωμένος γύρος. 

Γκρουπ Γύρων / Στοίχημα Γύρων: Για σκοπούς στοιχηματισμού σε γύρους ή γκρουπ γύρων είναι για ένα πυγμάχο να 

νικήσει με KO, TKO ή αποκλεισμό κατά τη διάρκεια αυτού του γύρου ή του γκρουπ γύρων. Στην περίπτωση μια Τεχνικής 

Απόφασης πριν το τέλος του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν μια νίκη με Απόφαση. Στην περίπτωση 

που ένας πυγμάχος εγκαταλείψει τη γωνία του μεταξύ Γύρων π.χ. 9 και 10, θα μετράει ως Γύρος 9 για σκοπούς 

διευθέτησης, δηλαδή ο τελευταίος πλήρως ολοκληρωμένος γύρος. Για αγώνες όπου μια ισοπαλία είναι πιθανή π.χ. 

Prizefighter, η "Ισοπαλία/Τεχνική Ισοπαλία" δεν παρατίθεται. 

Να Ολοκληρώσει Τους Γύρους: Για σκοπούς διευθέτησης, ο επίσημος καθορισμένος αριθμός των γύρων πρέπει να 

ολοκληρωθούν για να διευθετηθούν τα στοιχήματα ως ‘Ναι’. 

 

Prizefighter Διοργανώσεις 

Νικητής Διοργάνωσης/Φιναλίστ/Πρόβλεψη Τελικού/Να Φτάσει στον Τελικό - Για μη συμμετέχοντες τα στοιχήματα δεν 

ισχύουν. Η συγκεκριμένη Prizefighter διοργάνωση πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

Νικητήριο Μισό - Βρείτε από ποιο μισό της διοργάνωσης θα προέλθει ο νικητής (Πάνω / Κάτω). Η συγκεκριμένη 

Prizefighter διοργάνωση πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

Φάση Αποκλεισμού - Τα στοιχήματα ισχύουν αφότου ένας αθλητής είναι στο ρινγκ και το κουδούνι ηχήσει για την 

έναρξη του 1ου γύρου του πρώτου αγώνα του συγκεκριμένου αθλητή στη διοργάνωση. Αν ένας αθλητής αποχωρήσει 

πριν τον πρώτο αγώνα ή αποχωρήσει από τη διοργάνωση μεταξύ δύο αγώνων, π.χ. αφότου έχει κερδίσει έναν 

Προημιτελικό, αλλά χωρίς να κατέβει στον Ημιτελικό, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 
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Για όλους τους αγώνες Prizefighter, το Αποτέλεσμα Αγώνα θα είναι μια αγορά τετραπλής επιλογής (χωρίς επιλογή 

ισοπαλίας). Αν ο αγώνας κριθεί μα βάση την κάρτα σημείων των κριτών και είναι ισόπαλος, τότε η απόφαση του 

διαιτητή θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς διευθέτησης. 

Επιπλέον, αν ένας πυγμάχος σταματήσει για ένα κόψιμο σε οποιοδήποτε αγώνα Prizefighter, αυτό θα λαμβάνεται σαν 

Τεχνικό Νοκ-άουτ, ανεξάρτητα από τον Γύρο που συνέβη. 

 

Ειδικά Αγώνα 

 

Να Σκοράρει ένα Knock-down 

Για σκοπούς διευθέτησης, ένα νοκ ντάουν θεωρείται όταν ο πυγμάχος έχει τεθεί νοκ άουτ ή έχει δεχθεί υποχρεωτικό 

μέτρημα μέχρι το 8 (οτιδήποτε θεωρείται από το διαιτητή δεν θα μετρήσει). 

 

Ειδικά Harold Lederman 

Προβλέψτε ποιον θα έχει ο Harold Lederman του HBO πρώτο στην H5, στο τέλος των πρώτων 3 γύρων. Ο αγώνας 

πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έναρξη του 4ου γύρου, για να ισχύει το στοίχημα. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

 

 

Ράγκμπι Γιούνιον (Rugby Union) 

 

Στοιχήματα και ειδικά στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν τον αγώνα δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν οριστεί 

διαφορετικά από την εταιρεία.  

 

Για αγώνα διάρκειας 80 λεπτών, ως πρώτο ημίχρονο ορίζονται τα πρώτα 40 λεπτά του ματς. 

 

Στοίχημα Αγώνα 

Ένα στοίχημα είναι σε ισχύ εάν ο αγώνας ξεκινήσει κανονικά στο γήπεδο που έχει οριστεί και κατά την τοπική 

προγραμματισμένη ώρα.  

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα ακυρώνονται.  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Οι ακόλουθες αγορές περιλαμβάνουν παράταση / πέναλτι για σκοπούς διευθέτησης: 

Να Προκριθεί 
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Να Σηκώσει το Τρόπαιο 

 

Στοίχημα Νικητή 

Κανονική σεζόν μόνο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Η τελική θέση κατάταξης των ομάδων κατά τη λήξη των 

προγραμματισμένων αγώνων θα καθορίζει τις θέσεις χωρίς δικαίωμα σε play offs  ή επακόλουθες ενστάσεις (και 

πιθανές αφαιρέσεις πόντων) από τις αντίστοιχες λίγκες. 

 

Να Τερματίσει Τελευταία - Θα διευθετείται στην ομάδα που τερματίζει ουραγός στη βαθμολογία για το συγκεκριμένο 

πρωτάθλημα μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Δεν περιλαμβάνονται play offs. 

 

Ξύλινη Κουτάλα - Προσφέρεται για το Six Nations και θα διευθετείται στην ομάδα που θα τερματίσει τελευταία στη 

βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τουρνουά Six Nations. 

 

Να Υποβιβαστεί - Όπου προσφέρεται αγορά, η διευθέτηση βασίζεται στους κανόνες της συγκεκριμένης λίγκας. 

Στοίχημα Αγώνα 

Επόμενο Τry διπλής Επιλογής - Όπου δεν επιτευχθεί επόμενο try scored τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

Τries Αγώνα/ Συνολικά Τries Ομάδας/ Περισσότερα Tries (περιλαμβάνει εναλλακτικά) - Σε αγορές διπλής Επιλογής , 

όπου το σκορ είναι ισόπαλο, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Για αυτές τις αγορές ως try λαμβάνεται και το penalty try. 

Πρώτη Φάση Σκοραρίσματος / Πρώτη Φάση Σκοραρίσματος Ομάδας / Πρώτη Φάση Σκοραρίσματος 2ου Ημιχρόνου / 

Ομάδα Που Θα Σκοράρει Πρώτη στο 2ο Ημίχρονο / /Ομάδα Που Θα Σκοράρει Πρώτη / Ομάδα Που Θα Σκοράρει το 

Πρώτο Try / Τελευταία Φάση Σκοραρίσματος Πρώτου Ημιχρόνου / Τελευταία Φάση Σκοραρίσματος του Αγώνα/ Ομάδα 

να Σκοράρει Τελευταία/ Ομάδα να Σκοράρει το Τελευταίο Try - Για όλες αυτές τις αγορές, το try περιλαμβάνει penalty 

try. Για τις αγορές φάσεων σκοραρίσματος, τα conversions δεν υπολογίζονται. 

Η Ομάδα Που Σκοράρει Πρώτη να Νικήσει - Περιλαμβάνει τυχόν παράταση. 

Να Σκοράρει 1ο Try / Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου - Προβλέψτε την Ομάδα που θα σκοράρει το 1ο try, συνδυαζόμενο 

με το Αποτέλεσμα του 1ου Ημιχρόνου. Μια τιμή προσφέρεται για Κανένα Try Σκόρερ. Για αυτή την αγορά το try 

περιλαμβάνει το πέναλτι try. 

Να Σκοράρει 1ο Try / Αποτέλεσμα Αγώνα - Προβλέψτε την Ομάδα που θα σκοράρει το 1ο try, συνδυαζόμενο με το 

Τελικό Αποτέλεσμα. Μια τιμή προσφέρεται για Κανένα Try Σκόρερ. Για αυτή την αγορά το try περιλαμβάνει το πέναλτι 

try. 

Έκβαση Αγώνα (τετραπλής Επιλογής)/Νίκη στην Παράταση/Να Σηκώσει Το Τρόπαιο/Να Προκριθεί/Ο Αγώνας Να 

Οδηγηθεί στην Παράταση - η διευθέτηση θα περιλαμβάνει τυχόν παράταση/ξαφνικό θάνατο και διαγωνισμό 

λακτίσματος (kicking), εφόσον παιχθούν. 

Πρώτος (περιλαμβάνει αγορές σκόρερ γηπεδούχου και φιλοξενούμενης ομάδας)/Τελευταίος (περιλαμβάνει αγορές 

σκόρερ γηπεδούχου και φιλοξενούμενης ομάδας)/Πρώτος Σκόρερ Τry 2ου Ημιχρόνου 

Ακυρώνονται τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν πάρει μέρος στον αγώνα. Αν ο παίκτης έχει περάσει στον αγώνα 

αφού έχει επιτευχθεί ένα try, τότε τα στοιχήματα για τον πρώτο σκόρερ try ακυρώνονται. Αν ο παίκτης δεν συμμετείχε 
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στον αγώνα μέχρι τη στιγμή επίτευξης του πρώτου try, τα στοιχήματα ακυρώνονται. Για την αγορά Πρώτος Σκόρερ Τry 

2ου Ημιχρόνου, αν ο παίκτης σας εισέλθει στον αγώνα αφότου έχει επιτευχθεί το πρώτο try του 2ου ημιχρόνου, τότε 

όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά, θα είναι άκυρα. Αν ο παίκτης σας εισέλθει στον αγώνα οποιαδήποτε στιγμή 

προτού επιτευχθεί το πρώτο try του 2ου ημιχρόνου, το τα στοιχήματά σας ισχύουν. 

Πλασέ στοιχήματα σε tryscorers που δεν έχουν πάρει μέρος στον αγώνα όταν έχει επιτευχθεί το πρώτο try, 

ακυρώνονται ανεξάρτητα αν ο παίκτης θα σκοράρει αργότερα στο παιχνίδι. Αν έχουν σημειωθεί λιγότερα tries από τον 

αριθμό που προσδιορίζεται στα πλασέ (Each-Way), τότε στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν σκοράρει θα είναι 

χαμένα. Δεν υπάρχουν επιπλέον πληρωμές για παίκτες που έχουν σκοράρει περισσότερες από μία φορές στα πρώτα 

τέσσερα tries. 

Αν το πρώτο try είναι penalty try, τότε ο σκόρερ του δεύτερου try θεωρείται ο νικητής για σκοπούς διευθέτησης του 

στοιχήματος. 

Για παίκτες που έχουν πάρει μέρος στο παιχνίδι σε οποιαδήποτε στιγμή, ισχύουν όλα τα στοιχήματα για τον τελευταίο 

tryscorer. 

Αν το τελευταίο try είναι penalty try, τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον προηγούμενο tryscorer. 

Παίκτης να Σκοράρει Τry Οποιαδήποτε Στιγμή/ Παίκτης να Σκοράρει Δύο ή Περισσότερα Tries/ Παίκτης να Σκοράρει 

Τρία ή Περισσότερα Tries 

Τα στοιχήματα ισχύουν για παίκτες που έχουν πάρει μέρος οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι. 

Στοιχήματα σε παίκτες για ματς που δεν έχουν ολοκληρωθεί θα ακυρώνονται, εκτός από εκείνα που έχει κριθεί η 

διευθέτηση τους. 

 

Στοίχημα 10 Λεπτών 

Ο καθορισμένος χρόνος των 10 λεπτών πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός και αν το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. 

Συνολικοί Πόντοι 10 Λεπτών Μονά/Ζυγά διπλής Επιλογής - Το μηδέν μετράει ως Ζυγά για λόγους διευθέτησης. 

Στοιχηματισμός Σε-Εξέλιξη διπλής επιλογής (περιλαμβάνει Παράταση) 

Όπου προσφέρεται, όλες οι αγορές οι οποίες αναφέρουν συγκεκριμένα στον τίτλο τους "Περιλαμβάνει Παράταση", θα 

περιλαμβάνουν όλες τις περιόδους τυχόν παράτασης, για σκοπούς διευθέτησης. Οι αγορές είναι: 

 

Χάντικαπ διπλής Επιλογής (και εναλλακτικά) (Περιλαμβάνει Παράταση)/Συνολικοί Πόντοι (και εναλλακτικά) 

(Περιλαμβάνει Παράταση)/Συνολικοί Πόντοι Ομάδας (Περιλαμβάνει Παράταση)/Συνολικά Tries (Περιλαμβάνει 

Παράταση) 

 

Ειδικά για τις παρακάτω αγορές, η διευθέτηση θα περιλαμβάνει όλες τις περιόδους παράτασης/ξαφνικό θάνατο και 

διαγωνισμό λακτίσματος (kicking), εφόσον παιχθούν: 

 

Στοίχημα Αγώνα (Περιλαμβάνει Παράταση)/Νικητής 2ου Ημιχρόνου (Περιλαμβάνει Παράταση) 

 

Αριθμοί Φανέλας Tryscorer 

Ένα penalty try μετρά ως 8 πόντους. 
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Head 2 Head Παικτών 

Προβλέπετε τον παίκτη που θα σκοράρει περισσότερους πόντους. Και οι δύο παίκτες πρέπει να ξεκινήσουν στον αγώνα 

αλλιώς τα στοιχήματα ακυρώνονται. Σε περίπτωση ισοπαλίας όλα τα πονταρίσματα θα επιστραφούν. Τα στοιχήματα 

ισχύουν μόνο για την επιτρεπόμενη ώρα αγώνα. 

 

Αγωνιστική Απόδοση/Πόντοι Παίκτη 

Πρέπει ο παίκτης να ξεκινήσει τον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Ισχύει μόνο η κανονική διάρκεια. 

 

Θα Υπάρχει Sin-Binning(παίκτης στον πάγκο για 10 λεπτά μετά από κίτρινη κάρτα) /Drop Goal; 

Τα στοιχήματα αφορούν μόνο την κανονική περίοδο. Για σκοπούς διευθέτησης το drop goal πρέπει να είναι 

επιτυχημένο. 

 

Θα Σκοράρει η Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενη 3 tries Χωρίς Απάντηση; 

Πρέπει οποιαδήποτε ομάδα να σκοράρει 3 tries στο παιχνίδι χωρίς ο αντίπαλος να σκοράρει ένα try ενδιάμεσα. 

Υπολογίζονται τα Penalty tries. 

 

Ομάδα Που Θα Σκοράρει Τελευταία 

Περιλαμβάνεται τυχόν παράταση. 

 

Ομάδα με το Υψηλότερο / Χαμηλότερο Σκοράρισμα 

Υπολογίζονται μόνο οι τονισμένες ομάδες. Εφαρμόζονται κανονισμοί dead-heat. 

 

1ο Try Που Θα Μετρήσει 

Προβλέψτε αν το 1ο Try του αγώνα θα μετρήσει. Τα Πέναλτι Tries υπολογίζονται. 

Ειδικότερα σε αγώνες της Ουαλικής Πρέμιερσιπ, αν το 1ο Try του αγώνα είναι ένα Πέναλτι Try, τα στοιχήματα σε αυτή 

την αγορά θα είναι άκυρα. 

 

 

1η Απόφαση Βίντεο Διαιτητή 

Η διευθέτηση βασίζεται στην 1η απόφαση που θα γίνει από τον Βίντεο Διαιτητή σχετικά με ένα try. Στην περίπτωση 

που ένας αγώνας δεν έχει απόφαση Βίντεο Διαιτητή σχετικά με ένα try, τα στοιχήματα είναι άκυρα. 

 

1η Καθυστέρηση 

Το συμβάν που προκαλεί την πρώτη σχεδιασμένη καθυστέρηση από τον διαιτητή θα χρησιμοποιείται για σκοπούς 

διευθέτησης. 

 

Scorecast (παίκτης να σκοράρει το 1ο try σε συνδυασμό με ακριβές σκορ)/Scorecast 1ου Ημιχρόνου και 

Wincast/Wincast 1ου Ημιχρόνου(παίκτης να σκοράρει try σε συνδυασμό με το ακριβές σκορ) 

Αν ο παίκτης περάσει στον αγώνα αφού έχει επιτευχθεί ένα try, ή αν δεν έχει συμμετάσχει στο παιχνίδι μέχρι τη στιγμή 

επίτευξης του πρώτου try, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν ο αγώνας αναβληθεί μετά την επίτευξη ενός try, τότε 

όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως μονά για τον πρώτο tryscorer στις πρέπουσες αποδόσεις. Αν το πρώτο try του 

αγώνα είναι penalty try, τότε ο σκόρερ του δεύτερου try που απονέμεται από το σχετικό επιβλέπον όργανο θα 

θεωρηθεί νικητής για τη διευθέτηση του στοιχήματος. Αν δεν υπάρχει try σκόρερ στον αγώνα/ημίχρονο, τότε όλα τα 
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στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά στην αγορά Διαφορά Νίκης ή Διαφορά Νίκη 1ου Ημιχρόνου και στις αντίστοιχες 

αποδόσεις που αναφέρονταν πριν τη σέντρα του αγώνα. 

 

Scorecast Οποιαδήποτε Στιγμή 

Τα στοιχήματα θα ισχύουν για παίκτες που λαμβάνουν οποιοδήποτε μέρος στον αγώνα. Αν ένας αγώνας αναβληθεί 

μετά την επίτευξη ενός try/tries τότε τα σχετικά στοιχήματα θα διευθετηθούν ως μονά για τον Οποιαδήποτε Στιγμή 

tryscorer στις πρέπουσες αποδόσεις. Αν εάν penalty try/tries σημειωθεί(-ούν), τότε ο παίκτης(-ες) που απονεμήθηκε 

το try/tries από το σχετικό επιβλέπον όργανο θα θεωρηθεί νικητής για τους σκοπούς του tryscorer Οποιαδήποτε 

Στιγμή, μέρος του στοιχήματος. Αν δεν υπάρχει tryscorer στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως 

μονά στην αγορά Νικητής στις σχετικές αποδόσεις που αναφέρονται στην ώρα έναρξης του αγώνα. 

 

Παίκτης του Αγώνα 

Αν δεν υπάρξει ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης από το κανάλι ή από την επίσημη ιστοσελίδα 

εντός 24ων ωρών από το τέλος του αγώνα, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα. 

 

Ομάδα με το μεγαλύτερο σκοράρισμα – χάντικαπ 

Πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα προγραμματισμένα παιχνίδια για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Η διευθέτηση 

περιλαμβάνει το χάντικαπ. Εφαρμόζονται κανονισμοί dead-heat. 

Μυθικά Head 2 Head 

Η αγορά διευθετείται με την εφαρμογή του μυθικού χάντικαπ στους πόντους της ομάδας για την παρούσα εβδομάδα. 

Η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς μετά το χάντικαπ, θεωρείται νικήτρια για το στοίχημα. Πρέπει να 

ολοκληρωθούν και τα δύο παιχνίδια για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 

 

Στοίχημα Σεζόν 

Κορυφαίος tryscorer - Διευθετείται με βάση την κανονική περίοδο (Δεν υπολογίζονται τα play offs). 

Να Τερματίσει Στην Τελευταία Θέση - Αφορά την ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση (ανεξάρτητα από το 

αν υποβιβάζεται ή όχι). 

Περισσότερες Ήττες (Κανονική Περίοδος) - Διευθετούνται στην ομάδα που θα καταγράψει τις περισσότερες ήττες κατά 

τη διάρκεια την κανονικής περιόδου. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες καταγράψουν τον ίδιο αριθμό 

ήττων, νικήτρια θα θεωρείται η ομάδα με την χειρότερη διαφορά σκοραρίσματος υπέρ και κατά. Η Κανονική Περίοδος 

πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

Ειδικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 

Κορυφαία Ομάδα Τριεθνούς Τουρνουά και Κορυφαία Ομάδα Εξαεθνούς Τουρνουά - Τα στοιχήματα θα διευθετούνται 

στην ομάδα που θα προχωρήσει περισσότερο στη διοργάνωση. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες 

φτάσουν στην ίδια φάση της διοργάνωσης, τότε θα ισχύουν κανόνες dead-heat. 

Οι παρακάτω αγορές περιλαμβάνουν παράταση (αν παιχθεί σε οποιοδήποτε αγώνα) για σκοπούς διευθέτησης, π.χ. αν 

μια κόκκινη κάρτα δοθεί στην παράταση ενός αγώνα στη διοργάνωση, αυτή θα μετρήσει στα συνολικά της 

διοργάνωσης. 

Για αγορές που σχετίζονται με 'try', τα πέναλτι try μετρούν για σκοπούς διευθέτησης. 

Συνολικές Κόκκινες Κάρτες στο Τουρνουά/Συνολικά Tries στο Τουρνουά/Συνολικές Κίτρινες Κάρτες στο 

Τουρνουά/Συνολικοί Πόντοι στο Τουρνουά/Συνολικά Επιτυχημένα Drop Goal στο Τουρνουά/ Συνολικοί Πόντοι Ομάδας 

στο Τουρνουά/Συνολικά Tries Ομάδας στο Τουρνουά 
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Ειδικά Στοιχήματα Six Νations 

Να Κερδίσει το Triple Crown - Οποιαδήποτε από τις χώρες (Αγγλία, Ιρλανδία, Σκοτία, Ουαλία) πρέπει να κερδίσει και 

τους τρεις αγώνες εναντίον των άλλων. Για να κερδίσει το Grand Slam οποιοσδήποτε συμμετέχων, πρέπει να κερδίσει 

και τους πέντε αγώνες. 

Να Κερδίσει το Grand Slam - Οποιοσδήποτε συμμετέχων πρέπει να κερδίσει και τους πέντε αγώνες. 

Να Κερδίσει το Six Nations - Αν δύο ομάδες ισοβαθμήσουν στην κορυφή με τον ίδιο αριθμό βαθμών, τότε οι επίσημοι 

κανόνες της διοργάνωσης καθορίζουν το νικητή για τη διευθέτηση του στοιχήματος. Όλοι οι αγώνες πρέπει να 

ολοκληρωθούν, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα. 

Συνολικοί Πόντοι Ομάδας και Συνολικά Τries - Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει και τα 5 παιχνίδια του Six Nations για 

να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Αν κάποιος αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί, 

τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 

Κορυφαίος Τryscorer του Six Νations - Ισχύει ανεξάρτητα αν ο παίκτης θα συμμετέχει ή όχι. Εφαρμόζονται κανόνες 

Dead-Heat.  

Συνολικές Νίκες Ομάδας και Συνολικές Νίκες Ομάδας διπλής Επιλογής - Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει όλους τους 

5 αγώνες του Six Nations για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Για τις αγορές του ζωντανού στοιχηματισμού, οι διευθετήσεις θα γίνονται με βάση τους όρους της παραγράφου 

Διευθέτηση Στοιχημάτων. Αν δεν ολοκληρωθεί κάποιος αγώνας, όλα τα στοιχήματα που έχουν κριθεί διευθετούνται 

κανονικά. Όσα δεν έχουν κριθεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00. 

 

Ράγκμπι Λιγκ (Rugby League) 

 

Στοιχήματα και ειδικά στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν τον αγώνα δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν οριστεί 

διαφορετικά από την εταιρεία.  

 

Για αγώνα διάρκειας 80 λεπτών, ως πρώτο ημίχρονο ορίζονται τα πρώτα 40 λεπτά του ματς. 

 

Στοίχημα Αγώνα 

Ένα στοίχημα είναι σε ισχύ εάν ο αγώνας ξεκινήσει κανονικά στο γήπεδο που έχει οριστεί και κατά την τοπική 

προγραμματισμένη ώρα.  

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα ακυρώνονται.  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 
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Ειδικά, για οποιαδήποτε διοργάνωση που χρησιμοποιεί έναν Κανόνα Οίκτου, στην περίπτωση εφαρμογής ενός τέτοιου 

κανόνα σε έναν αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ τη στιγμή εκείνη. 

 

Οι ακόλουθες αγορές περιλαμβάνουν παράταση / πέναλτι για σκοπούς διευθέτησης: 

- Να Προκριθεί 

- Να Σηκώσει το Τρόπαιο 

 

Στοίχημα Νικητή 

Το μακροπρόθεσμο στοίχημα ισχύει για την κανονική σεζόν μόνο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Η τελική θέση 

κατάταξης των ομάδων κατά τη λήξη των προγραμματισμένων αγώνων θα καθορίζει τις θέσεις χωρίς δικαίωμα σε play 

offs ή επακόλουθες ενστάσεις (και πιθανές αφαιρέσεις πόντων) από τις αντίστοιχες λίγκες. 

Να Τερματίσει Τελευταία - Θα διευθετείται στην ομάδα που τερματίζει ουραγός στη βαθμολογία για το συγκεκριμένο 

πρωτάθλημα μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Δεν περιλαμβάνονται play offs. 

Να Υποβιβαστεί - Όπου προσφέρεται αγορά, η διευθέτηση βασίζεται στους κανόνες της συγκεκριμένης λίγκας. Δηλαδή, 

για σκοπούς υποβιβασμού από τη Σούπερ Λιγκ, μια ομάδα υποβιβάζεται μετά την ολοκλήρωση της κανονικής 

περιόδου. 

Στοίχημα Αγώνα 

Επόμενο Τry διπλής Επιλογής - Όπου δεν επιτευχθεί επόμενο try scored τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Συνολικά 

Τries/Συνολικά Τries Ομάδας/ Περισσότερα Tries (περιλαμβάνονται τα εναλλακτικά) - Σε αγορές διπλής Επιλογής, όπου 

τα σκορ είναι ίδια με τη γραμμή που έχει ληφθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Για αυτές τις αγορές ως try λαμβάνεται 

και το penalty try. 

Φάση Πρώτου Σκοραρίσματος / Ομάδα Που Θα Σκοράρει Πρώτη / Να Σκοράρει Πρώτη (2ο Ημίχρονο) / Φάση Πρώτου 

Σκοραρίσματος 2ου Ημιχρόνου / Ομάδα Που Θα Σκοράρει το 1ο Try/ Τελευταία Φάση Σκοραρίσματος Πρώτου 

Ημιχρόνου / Τελευταία Φάση Σκοραρίσματος Αγώνα / Ομάδα Που Θα Σκοράρει Τελευταία / Ομάδα Που Θα Σκοράρει 

το Τελευταίο Try / Χρόνος του 1ου Try / Χρόνος 1ου Try της Ομάδας - Όλες οι αγορές try περιλαμβάνουν τα penalty try. 

Για όλες τις αγορές φάσης σκοραρίσματος, δεν μετρούν τα conversions. 

Η Ομάδα Που Θα Σκοράρει Πρώτη Κερδίζει Τον Αγώνα - Περιλαμβάνει τυχόν παράταση. 

Να Σκοράρει 1ο Try / Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου - Προβλέψτε την Ομάδα που θα σκοράρει το 1ο try, συνδυαζόμενο 

με το Αποτέλεσμα του 1ου Ημιχρόνου. Μια τιμή προσφέρεται για Κανένα Try Σκόρερ. Για αυτή την αγορά το try 

περιλαμβάνει και το penalty try. 

Να Σκοράρει 1ο Try / Αποτέλεσμα Αγώνα - Προβλέψτε την Ομάδα που θα σκοράρει το 1ο try, συνδυαζόμενο με το 

Τελικό Αποτέλεσμα. Μια τιμή προσφέρεται για Κανένα Try Σκόρερ. Για αυτή την αγορά το try περιλαμβάνει και το 

penalty try. 

Lance Todd Trophy - Αναφέρεται στοv Τελικό Rugby League Challenge Cup. Ο Παίκτης του Αγώνα αποφασίζεται στο 

τέλος του αγώνα και του αποδίδεται το Lance Todd Trophy. Προσφέρονται αποδόσεις για κάθε παίκτη που παίρνει 

μέρος στο ματς. 

Έκβαση Αγώνα (τετραπλής Επιλογής)/Νίκη στην Παράταση/Να Σηκώσει Το Τρόπαιο/Να Προκριθεί/Θα Οδηγηθεί ο 

Αγώνας σε Χρυσό Πόντο/Θα Οδηγηθεί ο Αγώνας στην Παράταση - η διευθέτηση θα περιλαμβάνει τυχόν παράταση. 
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Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει Τry (περιλαμβάνει αγορές Σκόρερ Γηπεδούχου και Φιλοξενούμενης 

ομάδας)/Τελευταίος Παίκτης Που Θα Σκοράρει Τry (περιλαμβάνει αγορές Σκόρερ Γηπεδούχου και Φιλοξενούμενης 

ομάδας)/2ο Ημίχρονο - Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει Τry 

Στοιχήματα πλασέ (Each-Way) για try scorers που δεν έχουν πάρει μέρος στο παιχνίδι όταν έχει επιτευχθεί το πρώτο 

try, είναι άκυρα, ανεξάρτητα αν ο παίκτης θα σκοράρει ή όχι αργότερα στο παιχνίδι. Αν επιτευχθούν λιγότερα tries από 

τον αριθμό θέσεων Each-Way που έχουν προσφερθεί, τότε τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν σκοράρει 

διευθετούνται ως χαμένα. Δεν υπάρχουν επιπλέον πληρωμές αν ένας παίκτης σκοράρει περισσότερα από ένα από τα 

πρώτα τέσσερα tries. 

Αν το try είναι penalty try, ο παίκτης στον οποίο έχει δοθεί το try θεωρείται ο νικητής για σκοπούς διευθέτησης. 

Για παίκτες που έχουν πάρει μέρος οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, ισχύουν τα στοιχήματα για τον τελευταίο σκόρερ 

try. 

 

Παίκτης να Σκοράρει ένα Τry Οποιαδήποτε Στιγμή / Παίκτης να Σκοράρει 2 ή Περισσότερα Tries / Παίκτης να Σκοράρει 

3 ή Περισσότερα Tries 

Τα στοιχήματα ισχύουν για παίκτες που έχουν πάρει μέρος στον αγώνα. 

Στοιχήματα σε παίκτες σε παιχνίδι που δεν έχει ολοκληρωθεί, θα ακυρώνονται εκτός αν έχουν ήδη κριθεί. 

Αριθμοί Φανέλας των Τryscorer 

Ένα penalty try μετράει ως 6. 

 

Χρόνος Πρώτου Τry Ομάδας-Αγώνα/ Πρώτο Τry 2ου Ημιχρόνου 

Το try περιλαμβάνει penalty try. Αν δεν επιτευχθούν 1ο ή 2ο try, τότε τα στοιχήματα διευθετούνται ως «μετά». 

Head 2 Head Παικτών 

Πρόβλεψη για τον παίκτη που θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους. Πρέπει και οι δύο παίκτες να ξεκινήσουν 

στον αγώνα, διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται. Σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα ακυρώνονται. Τα 

στοιχήματα ισχύουν για την κανονική περίοδο μόνο. 

 

Αγωνιστική Απόδοση / Πόντοι Παικτών 

Πρέπει ο παίκτης να ξεκινήσει το ματς για να ισχύσει το στοίχημα. Τα στοιχήματα ισχύουν για την κανονική διάρκεια 

μόνο. 

 

Θα Υπάρχει Sin-Binning/Drop Goal/40-20/Θα Μετρήσει το 1ο Try 

Μετράει μόνο η κανονική διάρκεια. Για σκοπούς διευθέτησης το drop goal και το 40/20 πρέπει να είναι επιτυχή. 

Αριθμός Τries - Ομαδικά Τries/Να Σκοράρει ένα Τry/Ομάδα που θα Σκοράρει το 1ο Try 

Ισχύουν τα Penalty tries. Τα στοιχήματα ισχύουν για την κανονική διάρκεια μόνο. 
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Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ - Χάντικαπ 

Όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Η διευθέτηση θα 

περιλαμβάνει το χάντικαπ. Εφαρμόζονται κανόνες dead-heat. 

 

Συνολικά Τries Ομάδας 

Υπολογίζονται Penalty tries υπολογίζονται. Τα στοιχήματα ισχύουν μόνο για την κανονική περίοδο. 

Η Ομάδα να Κερδίσει και τα Δύο Ημίχρονα/Να Κερδίσει και τα Δύο Ημίχρονα/Η Ομάδα να Κερδίσει Ένα Από τα 

Ημίχρονα 

Πρέπει να ολοκληρωθούν και τα δύο ημίχρονα για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

Θα Σκοράρει Οποιαδήποτε Ομάδα 3 Αναπάντητα Τries; 

Πρέπει οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες να σκοράρει 3 tries στο παιχνίδι χωρίς ενδιάμεσα η άλλη ομάδα να σκοράρει 

try. Τα penalty tries μετρούν. 

Ομάδα Που Θα Βρίσκεται Πίσω Στο Σκορ στον Αγώνα 

Προβλέψτε αν η συγκεκριμένη ομάδα θα υπολείπεται στους πόντους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της 

ορισμένης αναμέτρησης. 

Ομάδα με τα Περισσότερα Tries που έχουν Μετρήσει 

Στην περίπτωση που έχει επιτευχθεί κανένα try, η δεν έχει μετρήσει επιτυχώς κανένα try, τότε τα στοιχήματα θα 

διευθετούνται ως Ισοπαλία. 

 

Ομάδα με το Υψηλότερο/Χαμηλότερο Σκορ 

Μετρούν μόνο οι επιλεγμένες ομάδες. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. 

 

Στοίχημα 10 Λεπτών 

Η συγκεκριμένη περίοδος 10 λεπτών πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα 

της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. 

 

1η Απόφαση του Διαιτητή Βίντεο 

Η διευθέτηση θα βασίζεται στην 1η απόφαση του Διαιτητή Βίντεο, σχετικά με ένα try. Στην περίπτωση που ένας αγώνας 

δεν έχει μία Απόφαση Διαιτητή Βίντεο σχετικά με ένα try, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Scorecast/Scorecast 1ου Ημιχρόνου 

Όλα τα στοιχήματα είναι για 80 λεπτά μόνο (κανονική διάρκεια). Τα στοιχήματα δεν περιλαμβάνουν παράταση. Αν ο 

παίκτης που έχετε επιλέξει περάσει στο παιχνίδι αφού έχει επιτευχθεί ένα try, ή αν δεν συμμετάσχει στο παιχνίδι πριν 

επιτευχθεί ένα try, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν το παιχνίδι διακοπεί αφού έχει επιτευχθεί ένα try, όλα τα 

στοιχήματα θα διευθετηθούν ως μονά στον πρώτο tryscorer στις πρέπουσες αποδόσεις. Αν δεν υπάρχει try σκόρερ 

στον αγώνα/ημίχρονο, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά στην αγορά Διαφορά Νίκης ή Διαφορά Νίκη 

1ου Ημιχρόνου και στις αντίστοιχες αποδόσεις που αναφέρονταν πριν τη σέντρα του αγώνα. 
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Wincast/Wincast 1ου Ημιχρόνου 

Τα στοιχήματα δεν περιλαμβάνουν παράταση. Αν ο παίκτης περάσει στον αγώνα αφού έχει επιτευχθεί ένα try, ή αν 

δεν έχει συμμετάσχει στο παιχνίδι μέχρι τη στιγμή επίτευξης του πρώτου try, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν ο 

αγώνας αναβληθεί μετά την επίτευξη ενός try, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως μονά για τον πρώτο 

tryscorer στις πρέπουσες αποδόσεις. Αν το πρώτο try του αγώνα είναι penalty try, τότε ο σκόρερ του δεύτερου try θα 

θεωρηθεί νικητής για τη διευθέτηση του στοιχήματος. Αν δεν υπάρχει try σκόρερ στον αγώνα/ημίχρονο, τότε όλα τα 

στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά στην αγορά Τελικό Αποτέλεσμα ή Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου και στις 

αντίστοιχες αποδόσεις που αναφέρονταν πριν τη σέντρα του αγώνα. 

 

Παίκτης του Αγώνα 

Για τις ακόλουθες διοργανώσεις ειδικά, νικητής θα θεωρηθεί ο παίκτης που δημοσίως θα έχει ανακηρυχθεί ο Παίκτης 

του Αγώνα, όπως θα έχει επιλεχθεί από το επιλεγμένο Πάνελ της Αυστραλιανής Επιτροπής Ράγκμπι Λιγκ (ARLC): 

- NRL Μεγάλος Τελικός 

- Πολιτεία Καταγωγής 

- Τεστ Αυστραλιανών Αγώνων 

Για όλες τις διοργανώσεις, νικητής θα θεωρηθεί ο παίκτης που θα λάβει το βραβείο Παίκτης του Αγώνα, το οποίο έχει 

επιλεγεί κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης ή από την επίσημη ιστοσελίδα του αναμεταδότη. 

Εάν δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της ζωντανής αναμετάδοσης στο σχετικό κανάλι ή στην επίσημη 

ιστοσελίδα του αναμεταδότη εντός 24 ωρών από το αποτέλεσμα, τότε όλα τα στοιχήματα αυτής της αγοράς θα 

ακυρώνονται. 

Wally Lewis Μετάλλιο 

Η διευθέτηση θα βασίζεται στον νικητή μεταλλίου, όπως ανακοινώνεται κατά την συμπλήρωση του Παιχνιδιού 3, της 

Πολιτείας Προέλευσης της Σειράς. Ένας συγκεκριμένος παίκτης πρέπει να παίξει τουλάχιστον σε έναν από τους αγώνες 

της Πολιτείας Προέλευσης ώστε τα στοιχήματα να ισχύουν, διαφορετικά θα γίνονται άκυρα. Στην περίπτωση που το 

βραβείο παρουσιαστεί σε περισσότερους από έναν παίκτες, τότε οι κανόνες dead-heat θα ισχύουν. 

Super Coach Ειδικές Αγορές 

Περισσότεροι Super Coach Πόντοι για την Αγωνιστική - Νικητής θεωρείται ο παίκτης με τους Περισσότερους Super 

Coach πόντους (από τη λίστα) για την Αγωνιστική. Τα αποτελέσματα είναι όπως δημοσιεύονται στο 

nrlfantasy.dailytelegraph.com.au Σε περίπτωση μη συμμετεχόντων, μπορεί να ισχύσει ένας Κανόνας 4. 

Super Coach Περισσότεροι Πόντοι - Head 2 Head - Πληρώνει στον παίκτη με τους περισσότερους Super Coach πόντους. 

Και οι δύο πρέπει να είναι σε παιχνίδι 17. Τα αποτελέσματα είναι όπως δημοσιεύονται στο 

nrlfantasy.dailytelegraph.com.au 

Super Coach - Συνολικοί Πόντοι Παίκτη - Η διευθέτηση καθορίζεται από τους πόντους των αναφερόμενων παικτών στο 

Super Coach για τον αγώνα. Ο παίκτης πρέπει να είναι σε παιχνίδι 17.  

Μυθικά Head 2 head 

Η αγορά διευθετείται με τον υπολογισμό του μυθικού χάντικαπ στους συνολικούς πόντους των ομάδων από τα 

παιχνίδια της παρούσης εβδομάδος. Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους θα θεωρείται νικήτρια. Πρέπει να 

ολοκληρωθούν και οι δύο αγώνες για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 
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Στοίχημα Σεζόν 

Κορυφαίος Τryscorer - Υπολογίζεται μόνο η κανονική περίοδος, χωρίς τα play offs. 

Να Τερματίσει Στην Τελευταία Θέση - Αφορά την ομάδα που θα τερματίσει τελευταία (ανεξάρτητα από το αν θα 

υποβιβαστεί ή όχι). 

Head 2 head Πόντων με Χάντικαπ για τη Σεζόν - Για τη διευθέτηση του στοιχήματος δεν υπολογίζονται αφαιρέσεις 

βαθμών. 

Χάντικαπ Κανονικής Περιόδου - Για σκοπούς στοιχηματισμού στην αγορά αυτή, δεν υπολογίζονται αφαιρέσεις βαθμών. 

Βαθμοί Ομάδας Στη Σεζόν - Για τη διευθέτηση του στοιχήματος δεν υπολογίζονται αφαιρέσεις βαθμών. 

Περισσότερες Ήττες (Κανονική Σεζόν) NRL - Διευθετείται στην ομάδα που καταγράφει τις περισσότερες ήττες κατά την 

κανονική σεζόν. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες καταγράψουν τον ίδιο αριθμό ηττών, νικήτρια θα 

καθορίζεται ως η ομάδα με το χειρότερη διαφορά υπέρ και κατά σκοραρίσματος. Η Κανονική Σεζόν πρέπει να 

ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

Κορυφαία Ομάδα Νέας Νότιας Ουαλίας/Κορυφαία Ομάδα Μη Νέας Νότιας Ουαλίας - Η διευθέτηση θα βασίζεται στην 

ομάδα που τοποθετήθηκε υψηλότερα σύμφωνα με την επίσημη Εθνική Ράγκμπι Λιγκ (NRL) κατάταξη στο τέλος της 

κανονικής σεζόν. Σε περίπτωση ισοπαλίας, νικήτρια θα καθορίζεται η ομάδα με την καλύτερη διαφορά υπέρ και κατά 

σκοραρίσματος. 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Για τις αγορές του ζωντανού στοιχηματισμού, οι διευθετήσεις θα γίνονται με βάση τους όρους της παραγράφου  

 

Αν δεν ολοκληρωθεί κάποιος αγώνας, όλα τα στοιχήματα που έχουν κριθεί διευθετούνται κανονικά. Όσα δεν έχουν 

κριθεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00. 

 

Σκουός (Squash) 

 

Στοιχήματα Αγώνα 

Όπου ισχύει, η παρουσίαση του βάθρου θα καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Επακόλουθες ακυρώσεις και/ή 

ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα.  
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Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους παίκτες σε ένα αγώνα αλλάξει πριν την έναρξη του 

αγώνα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Στην περίπτωση που ένας αγώνας αρχίσει και δεν ολοκληρωθεί λόγω αποβολής ενός εκ των δύο παικτών (ή δύο εκ των 

τεσσάρων παικτών), όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός από αυτά που έχουν ήδη διευθετηθεί. Σε περίπτωση 

αποβολής ο παίκτης ή η ομάδα που κερδίζει τον αγώνα ή προκρίνεται θεωρείται νικητής για το στοίχημα και 

διευθετείται η αγορά Νικητής Αγώνα και Να Προκριθεί. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

Στοίχημα Head 2 Head Διοργάνωσης 

Πρέπει και οι δύο παίκτες να παίξουν τουλάχιστον 1 πόντο στη διοργάνωση για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν οι δύο 

παίκτες φθάσουν μέχρι τον ίδιο γύρο της διοργάνωσης, τα στοιχήματα ακυρώνονται και θα πληρώνονται με απόδοση 

την μονάδα. 

 

 

 

 

Στοίχημα Χάντικαπ/Συνολικοί Πόντοι Αγώνα 

Στην περίπτωση απόσυρσης ή μη πρόκρισης, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη 

καθοριστεί. Στην περίπτωση που ο καθορισμένος αριθμός των γκέιμς αλλάξει ή διαφέρει από αυτούς που 

προσφέρονται για σκοπούς διευθέτησης, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα. 

 

Σε-Εξέλιξη 

Στοίχημα Πόντου για ένα παίκτη να κερδίσει τον καθορισμένο πόντο. Στην περίπτωση που ο πόντος δεν παιχθεί, λόγω 

λήξης του γκέιμ ή του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Αν ο καθορισμένος πόντος πιστωθεί σαν πόντος 

ποινής, όλα τα στοιχήματα για τον πόντο αυτό θα ακυρώνονται. 

 

Μονά ή Ζυγά Τρέχοντος και Επόμενου Γκέιμ 

Στην περίπτωση που το γκέιμ ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Συνολικοί Πόντοι Παίκτη / Συνολικοί Πόντοι Αγώνα 

Στην περίπτωση απόσυρσης ή ακύρωσης, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί 

ή δεν υπάρχει κανένας τρόπος για το σετ και/ή τον αγώνα να μπορούσε να παιχθεί σε φυσική κατάληξη χωρίς να 

καθοριστεί το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς. 

 

Νικητής Τρέχοντος/Επόμενου Γκέιμ / Συνολικοί Πόντοι Τρέχοντος/Επόμενου Γκέιμ / Αγορές μορφής "Πρώτος Σε" 

Τρέχοντος/Επόμενου Γκέιμ 

Στην περίπτωση που ένα γκέιμ ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν 

το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 
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Διαφορά Νίκης Τρέχοντος και Επόμενου Γκέιμ 

Στην περίπτωση που ένα γκέιμ ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Αυτές οι αγορές βασίζονται σε έναν καθορισμένο αριθμό διεξαγόμενων γκέιμ. Στην περίπτωση που ο αριθμός των 

γκέιμς αλλάξει ή διαφέρει από αυτά που προσφέρονται, τότε για σκοπούς διευθέτησης όλα τα στοιχήματα θα είναι 

άκυρα: 

Ακριβές Σκορ Γκέιμ/Συνολικοί Πόντοι Παίκτη/Συνολικοί Πόντοι Αγώνα/Νικητής Τρέχοντος και Επόμενου 

Γκέιμ/Συνολικοί Πόντοι Τρέχοντος και Επόμενου Γκέιμ/Αγορές μορφής "Πρώτος Σε" Τρέχοντος και Επόμενου 

Γκέιμ/Διαφορά Νίκης Τρέχοντος και Επόμενου Γκέιμ. 

 

Εθνικότητα Νικητή 

Η εθνικότητα ορίζεται όπως αναφέρεται από τη διοργανώτρια αρχή. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα από 

αποχωρήσεις.  

 

Φάση Αποκλεισμού 

Ο παίκτης πρέπει να παίξει τουλάχιστον ένα πόντο στη διοργάνωση για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 

Σε στοιχήματα για το αν ο νικητής θα έχει μονό ή ζυγό αριθμό κατάταξης, αν ο νικητής είναι μη καταταγμένος, τα 

στοιχήματα ακυρώνονται.  

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.  

 

Για τις αγορές του ζωντανού στοιχηματισμού, οι διευθετήσεις θα γίνονται με βάση τους όρους της παραγράφου 

Διευθέτηση Στοιχημάτων. Αν δεν ολοκληρωθεί κάποιος αγώνας, όλα τα στοιχήματα που έχουν κριθεί διευθετούνται 

κανονικά. Όσα δεν έχουν κριθεί θα διευθετούνται με απόδοση 1,00. 

 

Σνούκερ (Snooker) 

 

Στοιχήματα Νικητή και ειδικά στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Για μη συμμετέχοντες δεν υπάρχουν στοιχήματα - Mε την εξαίρεση των τοποθετημένων στοιχημάτων μακράς 

διαρκείας σε οποιοσδήποτε συμμετάσχει αλλά δεν προκριθεί στο βασικό τουρνουά. Αυτά τα στοιχήματα θα 

θεωρηθούν χαμένα. Θα μπορείτε να ποντάρετε σε όλους του συμμετέχοντες να κερδίσουν το τουρνουά. Πλασέ 

στοιχήματα είναι διαθέσιμα.  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Στοίχημα Αγώνα 
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Σε περίπτωση που ένας αγώνας αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί η μετάβαση του παίκτη στον επόμενο γύρο ή κερδίσει 

το τουρνουά θα θεωρηθεί ο νικητής για τα στοιχήματα. 

 

Οι προσφορές του αγώνα βασίζονται στη γενκή αρχή του τουρνουά ή στη νίκη του τουρνουά, ανάλογα σε ποια φάση 

του διαγωνισμού αναφέρεται ο αγώνας. Η ομάδα που προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή που κερδίζει το τουρνουά 

θεωρείται η νικήτρια του στοιχήματος ανεξάρτητα από τη διάρκεια του αγώνα και τους αποκλεισμούς, κτλ. Αυτά τα 

στοιχήματα απαιτούν τουλάχιστον ένα φρέιμ να ολοκληρωθεί ώστε να ισχύουν. 

 

Για τις αγορές "χάντικαπ" και "over/under" απαιτείται η ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων φρέιμ για να 

ισχύσουν τα στοιχήματα εκτός από αυτά των οποίων η διευθέτηση έχει ήδη κριθεί. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Σε-εξέλιξη στοιχηματισμός : 

Τα στοιχήματα διευθετούνται στην κανονική διάρκεια του αγώνα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Για να ισχύουν τα 

στοιχήματα πρέπει να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Αν δε ολοκληρωθεί το παιχνίδι, πληρώνεται μόνο ότι έχει κριθεί. Τα 

υπόλοιπα στοιχήματα θα ακυρώνονται. 

 

Χάντμπολ (Handball) 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν τον αγώνα δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν οριστεί 

διαφορετικά από την εταιρία.  

Για αγώνα διάρκειας 60 λεπτών, ως πρώτο ημίχρονο ορίζονται τα πρώτα 30 λεπτά του ματς. Όλες οι αγορές 

στοιχηματισμού αγώνα βασίζονται στο αποτέλεσμα μετά το πέρας 60 λεπτών παιχνιδιού, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά 

 

Στοίχημα Αγώνα 

Ένα στοίχημα είναι σε ισχύ εάν ο αγώνας ξεκινήσει κανονικά στο γήπεδο που έχει οριστεί και κατά την τοπική 

προγραμματισμένη ώρα.  

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα ακυρώνονται.  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Ειδικά, για οποιαδήποτε διοργάνωση που χρησιμοποιεί έναν Κανόνα Οίκτου, στην περίπτωση εφαρμογής ενός τέτοιου 

κανόνα σε έναν αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ τη στιγμή εκείνη. 
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Οι ακόλουθες αγορές περιλαμβάνουν παράταση / πέναλτι για σκοπούς διευθέτησης: 

- Να Προκριθεί 

- Να Σηκώσει το Τρόπαιο 

 

Αγωνιστική Απόδοση Ομάδας 

Το στοίχημα αφορά ακριβώς σε ποιο στάδιο θα αποκλειστεί η ομάδα ή ακριβώς τι μετάλλιο θα κερδίσει. 

 

Κορυφαίος Σκόρερ Ομάδας 

Υπολογίζονται τα γκολ που έχουν επιτευχθεί στα 60 λεπτά και στην παράταση, όμως δεν υπολογίζεται η διαδικασία 

των πέναλτι. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.  

 

Πρώτος Σκόρερ Διοργάνωσης 

Υπολογίζονται τα γκολ που έχουν επιτευχθεί στα 60 λεπτά και στην παράταση, όμως δεν υπολογίζεται η διαδικασία 

των πέναλτι. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.  

 

Κορυφαία Μη Ευρωπαϊκή Ομάδα 

Για να κριθεί η καλύτερη μη ευρωπαϊκή ομάδα, χρησιμοποιούνται τα εξής κριτήρια: Πρώτα η ομάδα με τη ψηλότερη 

θέση κατάταξης. Σε περίπτωση που δεν καταταγούν οι ομάδες, λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί στους ομίλους μετά η 

ομάδα με την καλύτερη διαφορά τερμάτων και μετά η ομάδα με τα περισσότερα γκολ. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, 

εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. 

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

Στοιχηματισμός Live 

Όλες οι αγορές διευθετούνται σύμφωνα με την κανονική διάρκεια του αγώνα (παράταση δεν μετράει). Σε 

διοργανώσεις, αν υπάρξει νέα αγορά, για παράδειγμα να κερδίσει στην παράταση ή διαδικασία πέναλτι, αυτή 

παρουσιάζεται στο τέλος της κανονικής διάρκειας. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Για τον ζωντανό στοιχηματισμό ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τις αγορές πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. 

 

Χειμερινά Αθλήματα (Winter Sports) 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  
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Ακόλουθοι αποκλεισμοί και/ή εκκλήσεις δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα. 

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Όλοι οι παρακάτω όροι αφορούν τα Αθλήματα: 

- Αλπικό Σκι (Alpine Skiing) 

- Δίαθλο (Biathlon) 

- Μπόμπσλεϊ (Bobsleigh) 

- Cross-Country Σκι (Cross-Country Skiing) 

- Ελεύθερο Σκι (Freestyle Skiing) 

- Λουτζ (Luge) 

- Βόρειο Σύνθετο (Nordic Combined) 

- Πατινάζ (Skating) 

- Σκέλετον (Skeleton) 

- Άλμα με Σκι (Ski Jumping) 

- Σνόουμπορντ (Snowboarding) 

 

Αγορές Αγώνα (συμπεριλαμβάνονται Νικητής/Πόντιουμ/Νικητήρια Ήπειρος/Νικητήρια Εθνικότητα) 

Αν οι συνθήκες ενός συγκεκριμένου αγώνα αλλάξουν από αυτές που έχουν προηγουμένως αναρτηθεί από τον επίσημη 

αρμόδια αρχή, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός και αν η διευθέτηση του στοιχήματος(-ων) έχει ήδη 

καθοριστεί. Π.χ. αλλαγή στην επίσημη απόσταση (σημείωση: για Cross-Country και Δίαθλο, τα στοιχήματα θα 

ακυρώνονται αν η επίσημη (αναρτημένη) απόσταση αλλάξει, αλλά θα ισχύουν αν μεταβληθεί η απόσταση της 

πίστας)/λιγότεροι γύροι ή σειρά των γεγονότων, με την εξαίρεση των γεγονότων σε άλμα με σκι, όπου τα αποτελέσματα 

θα ισχύουν για αγορές που παρέχουν ένα γύρο να έχει ολοκληρωθεί (συμπεριλαμβανομένου του αν το γεγονός/γύρος 

υπόκειται σε επανέναρξη, αλλά εξαιρούμενης της Διαφοράς Νίκης - δείτε παρακάτω τον κανόνα). Συγκεκριμένα στο 

Σε-Εξέλιξη Άλμα με Σκι, εάν ένα γεγονός διακοπεί στον 2 γύρο, σημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα του γύρου 1 γίνονται 

το επίσημο αποτέλεσμα του γεγονότος, τότε όποια στοιχήματα τοποθετήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του γύρου 1 θα 

είναι άκυρα. 

 

Ειδικά για το Cross-Country Σκι, στα Μακροχρόνια στοιχήματα Tour de Ski και Ski Tour Καναδά: Η διευθέτηση θα 

βασίζεται στην επίσημη τελική κατάταξη, όπως αυτή δημοσιεύεται από την διοργανωτική αρχή, ανεξάρτητα από το αν 

ή όχι έχουν διεξαχθεί όλα τα προγραμματισμένα γεγονότα. 

 

Αν ένας συγκεκριμένος αγώνας (καθορισμένος ως: μετά τη γνωστοποίηση της τελικής λίστας συμμετεχόντων) διακοπεί 

ή αναβληθεί, τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα, με την προϋπόθεση ότι ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στην ίδια 

πίστα/αθλητική εγκατάσταση εντός 36 ωρών (με εξαίρεση τα γεγονότα Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων). Αν ο αγώνας 

διεξαχθεί σε διαφορετική πίστα/αθλητική εγκατάσταση, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα και τα ποσά στοιχηματισμού 

επιστρέφονται. 

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να περάσουν την γραμμή/θύρα εκκίνησης για να ισχύουν τα στοιχήματα, διαφορετικά θα 

είναι άκυρα και τα ποσά στοιχηματισμού θα επιστρέφονται. Στην περίπτωση που ένας συμμετέχων αποσυρθεί/δεχθεί 

αποκλεισμό πριν το συγκεκριμένο αγώνα, ο Κανόνας 4 (Παρακράτηση) μπορεί να εφαρμοστεί στα στοιχήματα. 

Στοιχήματα σε οποιοδήποτε συμμετέχοντα, ο οποίος παίρνει μέρος σε ένα προκριματικό για κάποιο συγκεκριμένο 

γεγονός, αλλά αποτυγχάνει να προκριθεί για τον κυρίως αγώνα, θα λαμβάνονται σαν χαμένα. 
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Για σκοπούς διευθέτησης, το αποτέλεσμα ορίζεται σύμφωνα με την παρουσίαση του πόντιουμ, τη στιγμή εκείνη. 

Ακόλουθοι αποκλεισμοί και/ή εκκλήσεις δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα. 

 

Ειδικά για στοιχηματισμό σε Βόρειο Σύνθετο, αν τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού γύρου διοργάνωσης 

χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση του αγώνα cross-country, όλα τα στοιχήματα για το γεγονός θα είναι άκυρα. 

 

Αγορές Σε-Εξέλιξη Γύρου/Άλματος 1 - Αν ένα γεγονός διακοπεί πριν την ολοκλήρωση του Γύρου 1, τότε τα στοιχήματα 

θα είναι άκυρα εκτός και αν η διευθέτηση του στοιχήματος(-ων) έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Εάν ένα γεγονός ξαναρχίσει κατά τη διάρκεια του 1 Γύρου/Άλματος , όλα τα στοιχημάτα που προσφέρθηκαν σε αγορές 

Σε-Εξέλιξη πριν να ξαναρχίσουν θα ακυρωθούν, εκτός και αν η διευθέτηση του στοιχήματος(α) έχει ήδη καθοριστεί. 

 

Ομαδικό Στοίχημα 

Αν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες αποτύχουν να πάρουν μέρος σε ένα συγκεκριμένο αγώνα, τότε τα στοιχήματα 

θα είναι άκυρα. Εφαρμόζονται οι κανόνες Dead-Heat. 

 

Διαφορά Νίκης 

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα νικητήρια διαστήματα/σειρές που αναρτώνται από τον Επίσημο 

Οργανωτικό Φορέα του γεγονότος. Αν οι συνθήκες ενός συγκεκριμένου αγώνα αλλάξουν από αυτές που έχουν 

προηγουμένως αναρτηθεί από τον Επίσημο Φορέα, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Π.χ. μικρότερες αποστάσεις 

πίστας / λιγότεροι γύροι ή άλματα / σειρά των αγωνισμάτων. 

 

Αν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες ισοβαθμήσουν για την πρώτη θέση, η διαφορά νίκης θα καθορίζεται σαν το 

διάστημα/εύρος νίκης μεταξύ της πρώτης θέσης και της επόμενης θέσης τερματισμού. Π.χ. δύο συμμετέχοντες 

ισοβαθμούν στην πρώτη θέση, οπότε η διαφορά νίκης θα είναι το διάστημα/εύρος μεταξύ αυτών και του 

συμμετέχοντα στην τρίτη θέση. 

 

Θέση Τερματισμού 

Αν ένας συμμετέχοντας αποτύχει να τερματίσει στο συγκεκριμένο γεγονός, τότε το αποτέλεσμα θα διευθετείται σαν 

Θέση 'Χ' ή την χειρότερη επιλογή. 

 

Να Τερματίσει Και Στις Δύο Καταβάσεις 

Προσφέρεται για γεγονότα Αλπικού Σκι πολλών γύρων/καταβάσεων. Αν ένα γεγονός αλλάξει σε ένα γύρο/κατάβαση, 

τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να εκκινήσουν και στις δύο καταβάσεις (εκτός κι αν δεν 

έχουν προκριθεί για τον Γύρο 2), διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

Να Προηγείται στην Γενική Κατάταξη/Να Προηγείται στον Γύρο 1 (Κατάβαση/Άλμα 1) 

Αν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες ισοβαθμήσουν στον χρόνο πρωτοπορίας ή στο άλμα, τότε θα εφαρμόζονται 

κανόνες ισοπαλίας (dead-heat). 

Να Προηγείται στον Γύρο 1 (Κατάβαση/Άλμα 1) - Αν ένα γεγονός διακοπεί πριν την ολοκλήρωση του Γύρου 1, τότε τα 

στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση τους έχει ήδη καθοριστεί. 

Να Προηγείται στην Γενική Κατάταξη - Αν ένα γεγονός διακοπεί πριν την ολοκλήρωση του Γύρου 2 (σε γεγονότα 

πολλαπλού Γύρου), τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. 
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Αγωνιστική Απόδοση στη Σκοποβολή (περιλαμβάνει Head 2 Head) 

Αν ένας διαθλητής εκκινήσει, αλλά αποτύχει να τερματίσει τον αγώνα, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εξαιρούνται 

τα στοιχήματα των οποίων η εξέλιξη έχει ήδη καθοριστεί τη στιγμή που ο διαθλητής αποτύχει να τερματίσει. 

 

Χρόνος Σκοποβολής στην 1η Βολή 

Η διευθέτηση θα βασίζεται στους επίσημους χρόνους σκοποβολής κατά την 1η βολή, όπως αυτοί παρέχονται από το 

www.biathlonworld.com. Αν ο χρόνος είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που προσφέρεται στην αγορά, τότε τα στοιχήματα 

θα είναι άκυρα. 

 

Αγορές για Στοιχήματα Πρόκρισης 

Όπου προσφέρονται αγορές (συμπεριλαμβανομένων και των Head 2 Head) συγκεκριμένα για πρόκριση σε 

φάσεις/γύρους, χρησιμοποιούνται τα επίσημα αποτελέσματα για σκοπούς διευθέτησης. Οι κατατάξεις πρόκρισης 

εξαρτώνται από τους χρόνους/αποστάσεις και/ή τους βαθμούς (FIS) όπου είναι κατάλληλο. ( Στην περίπτωση που δύο 

αθλητών με τον ίδιο χρόνο, ως νικητής θα λαμβάνεται εκείνος με τους λιγότερους FIS βαθμούς). Όπου οι FIS βαθμοί 

δεν εφαρμόζονται, αθλητές με τον ίδιο χρόνο/απόσταση θα διευθετούνται ως ισόπαλοι και τα ποσά στοιχηματισμού 

θα επιστρέφονται (push). 

 

 

Στοιχήματα Head 2 Head 

Και οι δύο συμμετέχοντες πρέπει να περάσουν τη γραμμή/θύρα εκκίνησης για να ισχύει το στοίχημα. Αν ένα γεγονός 

αποτελείται μόνο από ένα γύρο, τότε τα επίσημα αποτελέσματα από αυτό το γύρο θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

διευθέτησης. Αν ένας αθλητής αποβληθεί ή αποχωρήσει μετά την έναρξη αυτού του γύρου, τότε ο άλλος θα 

λαμβάνεται ως νικητής. 

 

Head 2 Head Γύρου 1 (Κατάβαση 1 ή Άλμα 1) - και οι δύο συμμετέχοντες πρέπει να εκκινήσουν για να ισχύουν τα 

στοιχήματα. Αν ένα γεγονός διακοπεί πριν την ολοκλήρωση του 1ου γύρου, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Άλμα με Σκι Σε-Εξέλιξη - Γενική Κατάταξη - head 2 head : Αν ένα γεγονός διακοπεί κατά τη διάρκεια του Γύρου 2, 

σημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα του γύρου 1 γίνονται το επίσημο αποτέλεσμα του γεγονότος, τότε όποια στοιχήματα 

τοποθετήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του 1 γύρου θα είναι άκυρα. 

 

Για γεγονότα πολλών γύρων, αν και οι δύο συμμετέχοντες αποτύχουν να προκριθούν στον επόμενο γύρο, τότε η 

διευθέτηση θα βασίζεται στην επίσημη κατάταξη του 1ου γύρου/κούρσας.  

 

Αν και οι δύο συμμετέχοντες δεν καταφέρουν να καταγράψουν ένα αποτέλεσμα στην επίσημη κατάταξη του 1ου γύρου 

/ της 1ης κατάβασης, είτε αποτυγχάνοντας να τερματίσουν ή υποπίπτοντας σε ακύρωση κατά τον 1ο γύρο / 1η 

κατάβαση, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

 

Αν και οι δύο προκριθούν στον επόμενο γύρο αλλά κανείς τους δεν ολοκληρώσει το γεγονός, τότε τα στοιχήματα θα 

είναι άκυρα. 

 

Αν ένας αθλητής ακυρωθεί ή αποχωρήσει μετά την εκκίνηση, είτε πριν την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου ή αφού και 

οι δύο αθλητές έχουν προκριθεί σε επόμενο γύρο, τότε ο άλλος λαμβάνεται ως νικητής, θεωρώντας ότι ο παίκτης 

ολοκληρώνει τον αντίστοιχο γύρο. 
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Αν ένας αθλητής ακυρωθεί κατά τη διάρκεια ενός επόμενου γύρου, όταν ο άλλος αθλητής του στοιχήματος Head 2 

Head δεν έχει ήδη προκριθεί σε αυτό το γύρο, ο ακυρωμένος αθλητής λαμβάνεται ως νικητής. 

 

Αν οι συνθήκες ενός συγκεκριμένου γεγονότος αλλάξουν από αυτές που έχουν αναρτηθεί σύμφωνα με τον Επίσημο 

Οργανωτικό Φορέα , τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Π.χ. μικρότερη απόσταση πίστας / λιγότεροι γύροι ή άλματα 

/ σειρά των αγωνισμάτων. Με την εξαίρεση των γεγονότων σε άλμα με σκι, όπου τα αποτελέσματα θα ισχύουν για 

στοιχήματα head 2 head που παρέχουν ένα γύρο να έχει ολοκληρωθεί (συμπεριλαμβανομένου του αν το 

γεγονός/γύρος υπόκειται σε επανέναρξη). 

 

Head 2 Head Χρόνου στο Δίαθλο - Η διευθέτηση θα βασίζεται μόνο στην χρονομέτρηση στην πίστα (όχι στο συνολικό 

χρόνο συμπεριλαμβανομένων ποινών σκοποβολής). 

Cross Country Αγώνας Head 2 Head - Η διευθέτηση θα βασιστεί στον ταχύτερο καθορισμένο χρόνο αγώνα. 

 

Ειδικά Μεταλλίων 

Ο αναφερόμενος αθλητής πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον μια κούρσα (στη συγκεκριμένη διοργάνωση π.χ. 

Ολυμπιακούς) για να ισχύουν τα στοιχήματα (Ο Προκριματικός μετρά ως εκκίνηση). Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά, 

τα Μετάλλια Ομάδας υπολογίζονται. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Χόκεϊ (Hockey) 

 

Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν τον αγώνα δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν οριστεί 

διαφορετικά από την εταιρία.  

 

Στοίχημα Αγώνα 

Ένα στοίχημα είναι σε ισχύ εάν ο αγώνας ξεκινήσει κανονικά στο γήπεδο που έχει οριστεί και κατά την τοπική 

προγραμματισμένη ώρα.  

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα ακυρώνονται.  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

 

Όπου ισχύει, η παρουσίαση του βάθρου θα καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Επακόλουθες ακυρώσεις και/ή 

ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα. 
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Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Χόκεϊ επί Πάγου (Ice Hockey) 

 

Στοιχήματα και ειδικά στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα  

Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν τον αγώνα δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν οριστεί 

διαφορετικά από την εταιρία.  

Για αγώνα διάρκειας 60 λεπτών, ως πρώτη περίοδος ορίζονται τα πρώτα 20 λεπτά, ως δεύτερη περίοδος ορίζονται τα 

επόμενα 20 λεπτά και ως τρίτη περίοδος τα τελευταία 20 λεπτά. 

 

Στοίχημα Αγώνα 

Ένα στοίχημα είναι σε ισχύ εάν ο αγώνας ξεκινήσει κανονικά στο γήπεδο που έχει οριστεί και κατά την τοπική 

προγραμματισμένη ώρα.  

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα ακυρώνονται.  

Οποιοδήποτε σκορ 0 λαμβάνεται ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης. 

Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. 

Οι ακόλουθες αγορές περιλαμβάνουν παράταση / πέναλτι για σκοπούς διευθέτησης: 

- Να Προκριθεί 

- Να Σηκώσει το Τρόπαιο 

- Να Κερδίσει τον Αγώνα (περιλαμβάνει παράταση/πέναλτι) 

- Να Σηκώσει το Τρόπαιο 

- Πότε Θα Τελειώσει ο Αγώνας 

- Νικητής Διαδικασίας Πέναλτι 

- Σωστό Σκορ Διαδικασίας Πέναλτι 

 

Σε περίπτωση που o αγώνας κρίνεται στα πέναλτι, τότε ένα γκολ θα προστεθεί στο σκορ της νικήτριας ομάδας και στα 

συνολικά αγώνα για σκοπούς διευθέτησης. Αυτό δεν ισχύει για αγορές που δεν περιλαμβάνουν τυχόν 

παράταση/πέναλτι. 

 

Προϋποθετικά Ημέρας 

Ομάδα με το Χαμηλότερο/Ψηλότερο σκοράρισμα - Πρέπει να διεξαχθούν όλοι οι αγώνες στη συγκεκριμένη 

ημερομηνία για να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ισχύουν κανόνες dead-heat. 
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Grand Salami - To Grand salami αφορά τον αριθμό γκολ που θα επιτευχθούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών 

της μέρας. Προσφέρονται στοιχήματα under / over για αυτή την αγορά . Εφαρμόζονται κανόνες ισοπαλίας Dead-Heat.  

Head 2 head Παικτών/Αγωνιστικές Αποδόσεις/Scorecast 

Οι εμπλεκόμενοι παίκτες πρέπει να είναι «ντυμένοι» και να έχουν μπει στο γήπεδο για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. 

Head 2 Head Πόντων Παικτών - Οι πόντοι παικτών σε ένα παιχνίδι συνδυάζονται με το σύνολο γκολ συν τις ασίστ. 

Εφαρμόζονται κανόνες ισοπαλίας. 

 

IIHF Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και Ολυμπιακοί Αγώνες 

Η διευθέτηση σε στοιχήματα head 2 head θα καθορίζεται από τις θέσεις στην Επίσημη Τελική Κατάταξη κατά την 

ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Τουρνουά. Αν οι ομάδες έχουν την ίδια θέση, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. 

Να Υποβιβαστεί - Η διευθέτηση αφορά τις δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IIHF και 

τα στοιχήματα θα διευθετούνται έτσι.  

Κορυφαία Διοργάνωση / Κορυφαίος Σκόρερ Ομάδας - Ο παίκτης που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ σε μια 

διοργάνωση θα θεωρηθεί ο νικητής. Όλοι, παίξουν ή όχι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. 

Να Προκριθεί από τον Όμιλο - Η ομάδα που θα προχωρήσει στον επόμενο γύρο θεωρείται νικήτρια. 

 

Μελλοντικά 

Πόντοι/Head 2 Head Κανονικής Περιόδου NHL - Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 80 παιχνίδια στην 

κανονική περίοδο για να έχουν ισχύ τα παιχνίδια, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη 

καθοριστεί. 

Νικητής Περιφέρειας NHL - Η ομάδα που προκρίνεται στο Stanley Cup Final θεωρείται η νικήτρια της Ομοσπονδίας. 

 

Στοιχήματα Νικητή/Περιφέρειας/Κατηγορίας 

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα αν μια ομάδα αλλάξει έδρα ή όνομα ή αν αλλάξει η διάρκεια της περιόδου. 

Σειρά Αγώνων 

Αν αλλάξει ή ακόμη και αν δε συμπληρωθεί το σύνολο των προγραμματισμένων αγώνων σύμφωνα με τον αριθμό 

αγώνων που έχει δώσει η διοργανώτρια αρχή , τα στοιχήματα δεν ισχύουν και ακυρώνονται. Συμπεριλαμβάνονται 

αγώνες playoffs αν υπάρχουν στην διοργάνωση. 

 

Πρώτος Σκόρερ Πόντων (Γκολ + Ασίστ) στην Kανονική Περιόδο NHL 

Μόνο τα γκολ και οι ασσίστ που επιτυγχάνονται στην Κανονική Περίοδο, στο αναφερόμενο Πρωτάθλημα υπολογίζονται 

για αυτή την αγορά, ανεξάρτητα από την ομάδα (στο Πρωτάθλημα) για την οποία σκοράρονται. Η ομάδα που φαίνεται 

δίπλα στον παίκτη είναι για σκοπούς αναφοράς μόνο. Το στοίχημα θα ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο παίκτης αγωνιστεί, 

οι κανόνες Dead Heat ισχύουν.  

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα / Νικητής 

Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη 

επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. 

 

Διευθέτηση Στοιχημάτων 
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Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή 

μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η 

επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη 

διευθέτηση των στοιχημάτων. 

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία 

που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά. 

 

Για τον ζωντανό στοιχηματισμό ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OPAP SPORTS LTD 

Οι Κανονισμοί αυτοί ισχύουν από την 14/07/2020 

Για περισσότερες πληροφορίες και τους Γενικούς Κανονισμούς στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

http://www.opapsports.com/bettingrules/   

Οι παρόντες κανονισμοί καταργούν οποιουσδήποτε προηγούμενους κανονισμούς της εταιρείας. 

http://www.opapsports.com/bettingrules/

